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I.

Inledning.
•t

Ofver ett lialft sekel liar förflutit, sedan jag fun-

nit och aftecknat en mängd hällristningar i Bohus-

län. Hans excellens, Lunds akademis kansler m. m.

L. von Engeström, som var en nitisk befordrare af

all vetenskaplig forskning, täcktes vid dessa forn-

lenmingar fästa en synnerlig uppmärksamhet, hvar-

före jag derom år 1818 afgaf en berättelse, hvil-

ken han lät på Franska öfversätta. Bemälde herre

lemnade emedlertid emhete och fädernesland, innan

detta lilla arbete kunde i brist på medel utgifvas,

hvadan jag icke på längre tid befattade mig der-

med. Sedan blef jag uppmanad af min ungdoms-

vän och medarbetare i Nordiska fornlemningar pro-

fessorn och riksantiqvarien J. Cf. Liljegren att, utgifva

samma arbete, till föjd hvaraf jag genomsåg och

förökade den uppsats, hvilken jag nämnde år för-

fattat om berörda ämne. Efter nämnde fornforska-

res hastiga bortgång kom detta arbete åter att hvi-

la. Ehuruväl jag under en resa år 1838 närmare

granskade de hällristningar, som jag förut afteck-

nat, och hittade flere sådana både i Bohuslän och

på Dalsland; så torde detta försök att belysa våra

bergtaflor uteblifvit, om man icke sedermera fram-

ställt meningar derom, hvilka synas mig i flere fall

vara rakt stridande mot deras tillkomst och syftning.

i
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Om närvarande tolkningssätt skulle synas nå-

gon mindre tillfredsställande, så vill jag endast er-

inra, att jag icke vågat efter ett mångårigt begrun-

dande af mer än hundra hällristningar göra af dem

något sinnrikare än de tyckas verkligen innebära.

Man torde måhända efter ett allvarligt undersö-

kande och noggrannt aftecknande af de möjligen

lieste bland hithörande fornlemningar, som Skan-

dinavien, Danmark, Tyskland, Frankrike, England,

Siberien, Tatariet och andra länder undangömma,

i detta afseende vinna upplysningar, hvilka skola

skingra den skymning, hvari jag framletat mig.

Kanske skola då liere af mina förslagsmeningar

med mera skäl utbytas mot andra. Ett sådant

missöde skulle jag anse rikligen ersatt derigenom,

att en lära utarbetas, som kommer att sprida ljus

öfver Nordens urinbyggare. Huru skönt skulle det

icke vara, om man kunde genom fortsatta forsk-

ningar ådagalägga, att våra hällristningar icke äro,

såsom jag förmodat, figurskildringar, utan dels be-

greppstecken dels ljudtecken, liksom J. F. Chain

-

pallion visat, att hieroglyferne äro än hieratiska än

fonetiska. Jag anser dock hällristningarne för in-

gen del kunna i thyfall jemföras med hieroglyfer-

na, hvarför jag nedanföre skall andraga mina skäl.

Emedlertid skall jag ingalunda ångra de mö-

dor, jag användt för att uppsöka och afteckna dessa

fornlemningar, och de undersökningar, jag anställt

för att kunna derom stadga mitt omdöme. Jag bör

likväl helt uppriktigt tillstå, att jag finner detta

mitt försök icke vara sådant, som jag skulle ön-

ska. Orsaken härtill är, att jag i yngre år sak-
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nat medel ocli i äldre tillfälle till vidsträcktare

forskningar. Men enär min höga ålder numera ej

tillåter mig att företaga några ytterligare under-

sökningar, och det synes i någon mån gagna forn-

forskningen, att de åsigter, hvilka jag för många

år sedan uttalat om hällristningarna och hvilka

blifvit uti en och annan hufvudsaklig del bestridda

af tvenne utmärkta forskare, med större utförlighet

än hittills bekantgöras; så har jag ansett mig om-

sider böra lemna i allmänhetens händer detta mitt

arbete, som jag för fiere årtionden sedan samman-

skrifvit och nu förökat med flera tillägg i anled-

ning af nyare forskningar och med några anmärk-

ningar i afseende på skiljaktiga förslågsmeningar.

Då hällristningarne äro vidt kringspridda, tem-

ligen svåra att uppsöka och ganska besvärliga att

rätt afteckna; så erfordras flere skickliga forskares

mångåriga sträfvanden, om en någorlunda fnllstän-

dig samling af detta slags fornlemningar skall å-

stadkommas, och en ansenlig summa, om en sådan

skall utgifvas. Alltså kan ett verk, hvilket skäli-

gen får kallas Skandinaviens hällristningar, ej rim-

ligtvis utkomma utan betydliga statsbidrag; ty att

A. E. Holmberg så benämnt sin samling synes mig

vara en förmätenhet, enär den borde på sin höjd

hetat Hällristningar i Skandinavien. Fastän denne

författares sträfvande i denna riktning är lika ovan-

ligt som berömvärdt och kan lända framtida for-

skare till vägledning vid fortsatta undersökningar,

nödgas jag dock tillstå, det ganska få ibland hans

talrika teckningar finnas, de der icke i högst vä-

sendtliga delar äro olika mina, hvaraf mången ko-

i*
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stat mig vida öfver en dags arbete. Ehuruväl

Holmberg påstått, att djuren, vapnen och andra fö-

remål å hällristningarna noga återgifva sina ur-

bilder, och att teckningskonsten derå redan hunnit

ett godt stycke på väg i sin utbildning 1

); så

förete hans utgifna bergtaflor den största motsats

af ett dylikt vitsord, helst de äro vida gröfre än

de bort vara. Då samme författare trott sig se

afbildningar af en kamel, två noshörningar och

två sköldpaddor, hvartill jag icke förnummit nå-

gon tillstymmelse och hvartill ingen anledning kan

rimligtvis förväntas, och då han behagat fram-

ställa några stenyxor såsom bilor och påstått sig

finna svärd med parerstänger, fastän intet spår af

jernålderns vapen skönjes å någon hällristning; vi-

sar allt detta, hurupass man kan förlita sig på hans

ritningar.

Änskönt jag användt mycket lång tid och gan-

ska stor möda på de teckningar, jag tagit ej alle-

nast af samma hällristningar, som nämnde förfat-

tare utgifvit, utan jemväl af några flere, som han

icke återfunnit, så anser jag, att ännu nöjakti-

gare ritningar kunna deraf göras; hvadan jag un-

der förhoppning, att den möjligen fullständigaste

och noggrannaste samling af svåra bergtaflor i en

framtid utkommer, blott meddelar så många afbild-

ningar, som erfordras för belysning af mitt försök

till förklaringar öfver dessa lika uråldriga som märk-

värdiga fornminnen. Här bör icke förtigas, det jag

') A. E. Holmberg, Skandinaviens hällristningar. Stockh. 1848.

S. 39.
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vid dessa fornlemningars afteckning haft så dun-

kelt begrepp om deras tillkomst och betydelse, att

jag utan allt afseende på någon derom förutfattad

mening framställt, hvad jag förefunnit, liksom en

grannlaga man skulle aftecknat en amerikansk bild-

skrift utan att ha någon aning om dess tolkning.

Till följd deraf har jag icke förnummit det ringa-

ste tecken till några för Norden främmande djur

eller några tillstymmelser till jernålderns vapen.

Jag har således med största noggrannhet och en-

ligt bästa förmåga tagit de afritningar, hvarom jag

här meddelar kännedom och hvaröfver jag söker

gifva förklaringar. Här bör nämnas, att figurerne

å de här bifogade plancherna äro framställda en-

ligt noggranna skalor, nemligen så att alla parti-

erne å I—IX samt XI, XII, XIY och XY framte

V 24, men X och XIII deremot 1

/48 af sina verk-

liga storlekar.



II.

Allmän bildskrift

Innan hällristningarnas anordning och betydelse ta-

gas i betraktande, torde jag, som redan för mera

än ett hal ft sekel tillbaka deri funnit minnesteck-

ningar, böra, enär man först i sednare åren biträdt

en sådan mening, efterse, om några råa folkstam-

mar i Here verldsdelar sökt i saknad af skriftecken

genom afbildningar bevara sina föreställningar och

handlingar. Jag skall jemväl efterse, hvarest spår

efter sådana företeelser förmärkas i ]S
T

orden.

Liksom språken troligtvis uppkommit derige-

nom, att man efterhärmat de ljud, hvarom man

velat meddela något begrepp, och derigenom, att

dessa ljud småningom stadgat sig till vissa be-

märkelser; så har skrifkonsten enligt mitt förme-

nande uppkommit derigenom, att man afbildat de

föremål och tilldragelser, hvilka man velat fram-

ställa, och derigenom, att man efterhand antagit

vissa förkortningar eller tankebilder tills man om-

sider uppfunnit ljudtecken eller bokstäfver. Mexi-

kanernas bildskrift röjer ett slags häfdeteckning,

ehuru deri saker icke ord framställas, och figurer

ej ljudtecken. En stad betecknades t. ex. med ett

hus och en inkräktning med en furste och ett hus,

emellan hvilka en sköld uppfylld med pilar före-

ställdes. Mexikanerne hade äfven vissa godtyck-

liga minnestecken, hvarmed de bestämde årtal och

penningsummor. Enhvar, som med uppmärksamhet
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betraktar ifrågavarande bildskrift, inser lätt, att

nämnda nation skulle genom en fortsatt själsut-

veckling uppfunnit ett alfabet, i händelse den icke

i förtid fallit för inkräktningslystnaden.

Ett märkvärdigt exempel på en rå nations håg

för och färdighet i anbringande af prydnader och

afbildningar å husgerådssaker och tyger träffades

af kaptenen J. Cook hos inbyggarne på nordvestra

kusten af Amerika vid Nutkasund. I)e inskuro

nemligen på sina träarbeten samt sina sten- och

benredskap mennisko- djur- och fågelliknelser. Stun-

dom sattes menniskoansigten å fågelkroppar. Ehuru

simpla dessa afbildningar voro, så kunde föremå-

lens urbilder deraf igenkännas. Dessa vildar hade

äfven en mängd små bilder af menniskor, djur, fåg-

lar och fiskar, och de förfärdigade hårtyger, som

äfven voro prydda med åtskilliga figurer; ja de

buro mössor, hvarå stundom hela deras hvalfisk-

fångst föreställdes. ”Ehuru, ”såsom man anmärkte,

”dessa föreställningar voro ofullkomliga och råa, be-

visade de likväl, att man der utan den ringaste

kunskap om skriftecken dock kunde på ett varak-

tigt sätt fästa åtankan på vissa handlingar, hvil-

ken måhända dessutom bibehölls i sagor och sån-

ger. Man såg jemväl på deras bohag allehanda

målade figurer, i afseende hvarpå det var tvifvel-

aktigt, om de voro tecken af en bestämd betydelse,

eller blotta infall af inbillningskraften” !

).

Al. Mackenzie företog 1789 och 1793 vid-

’) Des Capitain Jacob Cooks dritte Entdeckungs-Reise
;

aus

dem Englischen ubersetzt von Georg Forster, 2r Band. Berlin

1788. S. 52, 53.
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sträckta resor blancl Nordamerikas vilda folkstam-

mar. Han påträffade hos en folkstam ett nära

qvadratiskt tempel, som bestod af stolpar, hvilka

uppburo ett tak. Stolparne voro väl uthuggna i

likhet med menniskor. Nära detta tempel sågos

aflångfyrkantiga rum, som voro väl sammansatta

af plankor. Dessa mindre byggnader voro måla-

de, såsom det heter, med hieroglyfer och figurer af

åtskilliga djur, hvilka företedde en noggrannhet,

som ej kunde väntas af ett sådant folk. Samme
resande fann på ett annat ställe ett likadant tempel

som det nyssberörda 1

). Då denne författare ej gifvit

något närmare besked om eller meddelat någon teck-

ning af ifrågavarande byggnader och figurer, är jag

urstånd att vidare yttra mig derom. Man har trott

sig finna hos Söderhafsöarnes inbyggare, hvilka vid de

första upptäcktsresorna visade sig ha en egen bild-

skärningskonst, åtskilliga symboliska figurer. Härför

skall i det följande redogöras.

Icke långt efter den tid England tagit Kanada

i besittning anföll en vild folkstam på fransk anstif-

tan en annan dervarande stam. Öm detta angrepp

afgafs en berättelse, som utgjordes af figurskrift,

hvilken en fransk officer aftecknat. Samma figur-

skrift, som var inritsad på en bark, företedde föl-

jande anordning. En qvadratisk omfattning hade

ett lodrätt och fyra vågrätta streck och således tio

afdelningar. I första afdelningen till venster sågs

‘) Alexander Mackenzie’s Reisen von Montreal durch Nord-

westamerika nach Eismeer und der Siidsee in den Jahren 1789

und 1793. Nebst einer Geschichte des Pelzhandels in Canada. Aus

dem Englischen. Hamburg, 1802. S. 496, 497, 512, 513.
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i midten en upprättstående sköld med tre liljor och

deröfver en upprest yxa. Vid hvarje sida om denna

föreställning märktes nio trissor med naglar i mid-

ten. Skölden betecknade Frankrikes vapen och

yxan ett krigsföretag. Hvarje trissa med nagel

antydde en trupp om 10 man, således tillsammans

180. I motsvarande afdelningen till höger sågs

ett berg och derpå en fågel med utslagna vingar

samt dcrframför en råbock och öfver denne månen

med ett ansigte bakom en smal skugga. Denna

afbildning angaf, att tåget utgick från Montreal i

första qvarteret af bockmånaden nemligen Juli. I

andra afdelningen till venster märktes en kanot

med tvenne roddare, och derframför stodo tjugoen

hytter. Dermed betecknades, att tåget företogs till

sjös och fortfor tjugoett dygn. I motsvarande af-

delningen till höger stod en fot och derframför sju

hytter, som visade, att man tågat sju dygn till

lands. T tredje afdelningen till venster märktes en

utsträckt arm, trenne hytter och ett större hus,

samt solen derjemte liknade ett ansigte med strå-

lar och hade en båge åt söder. Detta antydde,

att truppen vid soluppgången ankom till fiender-

nas bostad och låg tre dygn stilla. I motsva-

rande afdelningen till höger sågs ett skadadt hus

och derunder en sofvande man och vid hvarje sida

om detsamma sex trissor med naglar. Dermed till-

kännagafs, att 120 man nattetid inbrutit sig i bygg-

naden. I fjerde afdelningen till venster framställ-

des en klubba och elfva hufvuden samt derunder

fem nakna menniskor på låga fotstycken. Detta

betecknade, att elfva fiender blifvit dödade och fem
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tillfångatagna. Uti motsvarande afdelningen till hö-

ger förmärktes under en båge nio hufvuden och

tolf tomma fotstycken. Dermed ådagalades, att de

anfallande förlorat 9 man, men inga fångar. Femte

afdelningen till venster visade lika många pilar

ställda emot hvarandra. Detta betecknade anfall

och försvar. I motsvarande afdelningen till höger

sågos många pilar vända åt ett och samma håll.

Detta afbildade fiendernas flykt 1

).

Folkstammar, hvilka äro okunniga om bok-

stafsskrift, ha såsom Al. von Humboldt med myc-

ket skäl påstår, nästan öfver hela jorden försökt

att skildra de föremål, som inverka på deras sin-

nen, att framställa saker genom tillkännagifvande

af en del för det hela, att sammansätta taflor ge-

nom förening af figurer eller genom de delar, h vilka

erinra derom, och att på detta sätt föreviga min-

nen af märkvärdiga tilldragelser. Yildarne i De-

laware rista i trädens bark för att tillkännagifva

det antal män och qvinnor, som de dödat för fien-

den. Det antagna tecken, hvilket bestämmer en

qvinnas afdragna hufvudhud, skiljer sig blott ge-

nom ett enkelt drag ifrån det tecken, som angif-

ver en mans hufvudsvål. Om man vill kalla hvarje

framställning af begrepp genom saker för hiero-

giyf, så finnes icke, såsom M. Zoega rätteligen an-

märker, en vrå på jorden, hvarest man ej träffar

hieroglyfisk skrift; men samme lärde har äfven

anmärkt, att man icke bör sammanblanda sådan

’) The Guide to Knowledge. Edited by W. Pinnock. London

1833. No. LXXX. Octoler 19.
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skrift med framställning af en händelse uti taflor,

hvarå föremålen stå uti ett handlande förhållande

till hvarandra *).

Ingen har så grundligt undersökt och nöjak-

tigt utredt de amerikanska vildarnes bildskrift som

11. R. Schoolcraft uti sitt jätteverk om de indian-

ska stammarna i de Förenade Staterna 2
). Af detta

verk, hvilket utgöres af imperialqvart och innehål-

ler en mängd plancher, har fem tjocka delar ut-

kommit. Bland det myckna och värderika, som i

samma verk anföres om Amerikas bildskrift, picto-

graphy, picture-writing, figure-writing, kan blott

det hufvudsakligaste här inrymmas.

”Bildskrift var,” såsom denne författare yttrar,

”det första sättet, hvarpå fattade begrepp anteck-

nades. Man kan föga betvifla, att det i äldsta ti-

der användes, och att detsamma föregick alla för-

sök både till hieroglyfisk och alfabetisk skrifning.

Det är omöjligt att tänka sig en tid, då förmågan

och hågen att teckna en figur saknades. Detta,

bibringas af sjelfva den medfödda härmningsgåf-

van. Första spåret af ett djur i sanden och sjelfva

skuggan af ett träd på slätten skulle föranleda det-

samma. Figuren af ett djur skulle bli sinnebilden

för ett sådant och figuren af en menniska för en

like. En båge eller en pik i en menniskas hand

skulle bli den naturliga sinnebilden för en hand-

') Al. de Humboldt, Vues des Cordilléres, et Monumens des

Peuples indigénes de l’Amérique. A Paris 1816. T. I. p. 187, 188.

2

) History, Condition and Prospects of the Indian Tribes of the

United States, by Henry R. Schoolcraft. Poblished by the autho-

rity of Congress. Philadelphia 1851—1856.
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ling. Således skulle verkliga föremål och verkliga

handlingar, förflutna eller tillkommande, bli på sam-

ma gång afbildade. Här är alltså det första med-

let för öfverlemnande af tankar. En båge och en

pil, en pik och en klubba, ett svärd och ett kast-

spjut voro icke förr gjorda än de användes som

sinnebilder för handlingar; ty näst efter en träff-

ning sjelf är önskan att föreviga minnet deraf,

ehuru rått och ofullständigt det kan utföras” 1

).

Den bildskrift, som i Amerika begagnats ifrån

de äldsta till de nyaste tider, inknackades i klip-

por och i stenar, inskars i trädstammar och brä-

der med och utan anstrykningar, samt ritsades å

näfver eller målades å skinn o. s. v. med brokiga

färger. På sådant sätt föreställdes drabbningar,

jagter, sjukvård, religionsbegrepp, spådomar och

sångtecken. Denna bildskrift är i afseende på hi-

storiska tilldragelser och allmänna förhållanden lätt-

fattlig for den stora mängden, men deremot rö-

rande religiösa och mystiska begrepp samt medi-

cinska och musikaliska insigter blott begriplig för

några få deri invigda. Sedan Indianerne gifvit

närmare kännedom om sin bildskrift, kan numera

ej tvifvel uppstå rörande dess hufvudsakliga bety-

delse. Dock kan det icke förnekas, att åtskilligt

bland de äldsta af detta slags anteckningar nemli-

gen å klippor och stenar ej hittills kunnat nöjak-

tigt förklaras. Och härtill är orsaken ganska be-

griplig; ty en bildskrift är såsom allt annat till en

början mycket rå och vilkorlig, hvadan den icke

') Ibd. P. I. p. 341.
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kan rätt förstås af dem, som ej känna, huru ett

forntida framställningssätt under århundradens för-

lopp hunnit i betydlig mån utvecklas och be-

stämmas. I afseende på betydelsen af de äldsta

minnestaflorna i Amerika skall jag nedanföre yttra

mig. Här anser jag mig deremot böra i största

korthet omnämna det nöjaktiga sätt, hvarpå sym-

boliska anteckningar, som i sednare tider tillkom-

mit, hos Schoolcraft förklaras.

Vidpass en half dagsled från mynningen af

Carp River å södra liksom å norra sidan om Lake

Superior finnes en tvärbrant klippa, hvilken före-

ter en figurristning, rock-inscription. Deraf gjorde

en indiansk höfding med mycken skicklighet två

afbildningar
,
som voro å näfver ritsade med en

knifsudd. Han berättade i afseende på dessa rist-

ningar, att en inflytelserik man, hvilken för flere

år sedan lefvat vid bemälde ström och genom re-

ligiösa öfningar och mystiska besvärjningar stått

enligt allmänna meningen i nära förhållande till

gudarne, företagit med kanoter ett ströftåg öfver

nämnde sjö och låtit till åminnelse deraf rista be-

rörda figurskrift. Den ena taflan har följande fö-

reställningar. En man håller med högra handen

i en hytt, hvaruti en menniska står, och hvarun-

der en räf visar sig. Mannen betecknar anföra-

ren och hytten med menniskan deri hans slägt-

namn samt räfven hans binamn. Emot två pant-

rar, som ha menniskohufvuden med horn, sträcker

anföraren venstra handen. Horn äro vanliga sin-

nebilder för makt. Det ena af djuren har rutig

hud och uppstående man, men det andra är allde-
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les slätt, hvadan det förra afser maktutöfning om
natten, det sednare om dagen. En lom, hvilken

med sina skrik bebådar väderskiften, antyder anfö-

rarens försigtighet, en björn hans styrka och klok-

het samt ett rådjur hans vaksamhet. Af tvenue

ormar derunder har den ene två, men den andre

fyra fotter. Begge framte horn och angifva anfö-

rarens snabbhet och makt. Den andra taflan har

nedannämnda afbildningar. Ofverst ses fem kano-

ter, hvaraf den förste inrymmer sexton, den andre

nio, den tredje tio och hvardera af de öfriga åtta

man. Derjemte står en isfågel, som betecknar en

hjelphöfdings namn. Nedanföre märkas tre solar

under en sky, hvarmed antydes, att färden medta-

git tre dagar. En landsköldpadda betyder en lyck-

lig landstigning. En man till häst, hållande i den

högra handen en trumpinne och i den venstra ty-

geln, är anföraren, som återvänder till Kanada.

Med pinnen åsyftas hans mystiska besvärj ningar.

En örn framför är en betvdelsefull sinnebild af

hjelternod. Nederst ses en nattens panter och en

stor orm, hvilka ha horn och erinra om det bistånd

anföraren fått af dessa underbara väsenden 1

).

För att ådagalägga den hastighet och redig-

het, hvarmed Indianerne i Amerika intill våra da-

gar begagnat sin bildskrift, torde följande exempel

vara tillräckligt. De Förenade Staterne utsände

1820 en expedition för att uppsöka Missisippi käl-

lor. Sedan expeditionen, som bestod af sexton per-

soner, hvilat en regnig natt nära Lake Superior

>) Ibd. P. I. p. 406, 407.
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och aftågat derifrån, sågs å on kulle en stake, hvil-

ken var nedtryckt i marken. I öfra ändan af sta-

ken märktes ett stycke näfver, hvarå flere figurer

voro ritsade. Ofverst å näfvern föreställdes åtta

soldater och lika många gevär i rad. Derunder

stodo en officer med sabel, en sekreterare med

papper, en geolog med hammare, två attachéer,

en tolk, två vägvisare. Alla utom vägvisarne

hade hattar. Detta är nemligen ett vanligt sätt

att åtskilja den hvita och röda rasen. Nederst in-

under märktes ett prärihöns och en sköldpadda,

hvilka utgjorde förra dagens fångst och förtärdes

till qvällsvard. Äfven angåfvos tre eldar, nemli-

gen två för herrarne och gemenskapen och en för

vägvisarne. Staken var lutad åt det håll truppen

tågade. På detta sätt hade vägvisarne sökt un-

derrätta sina landsmän, som händelsevis förbigin-

go, om berörda tilldragelse 1

).

För att gifva ett ytterligare begrepp om Ame-

rikas bildskrift torde några få ord af nämnde för-

fattares många och begrundansvärda yttranden der-

om böra här tilläggas. Så vidtomfattande och be-

tydelsefull, säger han, är den indianska bildskrif-

ten, att den framställer den röde mannens åsigter

om lif och död, och att den angifver hans sanna

mening om hopp och fruktan, samt att den anty-

der den öfvertygelse, han i sina innersta tankar

hyser rörande sin skapare. Genom bildskriften yp-

pas begrepp och deras inbördes förhållande, ut-

vecklas en tankeföljd på ett näfverstycke, en träd-

’) Ibd. P. I. p. 336, 337.
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stam eller en klippa. Bildskriften framställer den

röde mannen i alla perioder af Amerikas historia,

både hvad han var och hvad han är.

Att Norden uti en mycket aflägsen forntid

haft en bildskrift derom bära de talrika hällrist-

ningar, som finnas i Skandinavien, ojäfaktiga vitt-

nesbörd. Jag skall, såsom jag hoppas, nedanföre

visa, att hällristningarne tillhöra sten- icke jern-

åldern, och att de påtagligen äro lemningar af en

mycket rå bildskrift. Det är föröfrigt mer än san-

nolikt, att Nordens bildskrift ej allenast blifvit be-

gagnad i bergs- utan äfven å slättbygden, och att

densamma här liksom i Amerika oftast blifvit an-

vänd å trä- och barkstycken; ty det kan svårligen

antagas, att det folk, hvilket utarbetat de konst-

messiga stensaker här hittats, ej kunnat genom

figurteckning meddela sig; helst Nordens inbyggare

hade hunnit långt öfver den första bildningsgra-

den, innan runskrift infördes. Om Amerikas vil-

dar för ungefär tvåtusen år sedan blifvit påträngda

af bildade folk från Europa, och om de varit så-

som Nordens barbarer mera mottagliga för högre

kultur; skulle den indianska bildskriften blifvit för

längesedan undanträngd af den europeiska bok-

stafsskriften. Och troligtvis skulle i sådant fall

lemningarne af den nyssnämnda bildskriften nu

bestå af blotta ristningarne å några klippor och

stenar i Amerika, och i allmänhet vara lika bort-

glömda som de nordiska bergtaflorna.

.

Ehuru Nordens bildskrift tvifvelsutan är förhi-

storisk och till följd deraf icke kan belysas af våra

häfder; torde det ej sakna intresse att efterse, det
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Skandinaviens inbyggare under jernåldern värde-

rat en sinnrik figurteckning.

Redan Tacitus omtalar, att Gennanerne plä-

gade med utvalda färger pryda sina sköldar 1

).

Saxo berättar, att Amleth, som under låtsad van-

sinnighet hämnats sin faders mord på sin farbro-

der och blifvit konung i Danmark, gjorde sig en

sköld, hvarå hela hans lefnads äfventyr afmålades.

Man såg derå de olycksöden, hvilka genom försåt,

mord och brand drabbat hans kongliga anförvanter

m. m. En svensk Hildiger bar en sköld, som med

bjerta färger föreställde i midten hans ende son,

och deromkring de kämpar, han slagit, och de krig,

han utfört 2
). Sigurd förde i sin sköld en drake,

hvilken var ofvantill svartbrun och inunder rosen-

röd. Denna föreställning hade afseende på draken

Fofner, som han afdagatagit 3
). Einar Skalaglam

besjöng Håkan Jarl och erhöll i belöning derför

en sköld, hvarpå gamla sagor voro målade. En
Hildebrand förde en sköld, hvarpå hans bedrifter

voro målade, och våra hedniske förfäder värderade

i allmänhet mest sådana sköldar, som voro utsi-

rade med deras egna bragder 4

).

Nordens gamla inbyggare värderade bildarbe-

ten och utsyningar, hvilka framställde berättelser

ur guda- och hjeltesagor. En Isländare hade en

gillestuga, hvars väggar och tak voro prydda med

’) C. C. Taciti Germania, cap. VT.

J

) Saxo, Hist. Dan. p. 56, 136.

3

) Volsunga Saga, kap. 31.

4

) P. E. Mullers Sagabibliothek. 1. B. S. 124. 2. B. S. 218,

598.

2
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bildverk. Der föreställdes Balders likbegängelse,

Thors kamp med Midgårdsormen och jätten Ymer
samt Ileimdals strid med Loke 1

). En annan Is-

ländare lät öfyer sin säng och på sitt högsäte ut-

skära de härfärder och bragder, han hade i främ-

mande länder utfört mot vidunder, drakar, kämpar

och vikingar

2

). E11 rik bonde i Norge inbjöd ko-

nung Olof den Helige till ett gästabud. Denne

bonde förde sin höge gäst till en sofstuga. Tjugo

höga kolonner, som stodo i en krets, uppburo ett

måladt takhvalf. Der föreställdes öfverst Gud och
«

hans englar, himmel, stjernor, skyar, vindar och

fåglar, nederst jorden med örter och träd, omkring

panelningarna voro hedniska gestalter och kong-

liga bragder afbildade :{

). Vendernas apostel Otto

af Bamberg fann i Stettin ett gudahus, å hvars

väggar mennisko- djur- och fågelgestalter voro i upp-

höjdt arbete utskurna och med bjerta färger må-

lade. Alla dessa bilder tycktes lefva och andas 4

).

Härmed instämmer Saxo i afseende på ett guda-

tempel pä liugen 5
). Brynhild utsydde Sigurds brag-

der, samt Thora och Gudrun tillsammans stickade med

guld borgar, skepp, härar och strider
G
). Man prydde

älven täcken och tapeter med utsyningar, som fö-

reställde gudascener och hjeltebragder. Ännu i sed-

nare tider förvarades i Normandie ett gammalt

’) Saxdada Saga. Ilafnise 1826. S. 386 -394.
2
) Njals Saga, kap. 120.

•‘) P. E. Mullers Sagabibliothek. 3. 1». S. 296, 297.

4

) De Vita S. Ottonis, Pomeranorum aposfcol i. Lib. 11. cap. 31,

in Script. Iler. Episc. Bamberg.
5

) Saxo, Ilist. Dan. p. 319.

°) Volsunga Saga, kap. 32 och Gudrunar Qvida, II. 13. 15.
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omhänge, hvarå Vilhelm Eröfrarens härtåg till Eng-

land var utsydt v
). På O. Worms tid fanns i Norge

i Hadeland vid gården Bilden ett gammalt kapell,

som haft en altarduk, hvarå sågs ett underdjur,

som omgafs af en bård, en man, hvilken med håf

fångade fisk, en ryttare, som med lans jagade en

hjort, samt en örn, hvilken, slående efter en kull-

fallen man, förföljdes af en hund. En bifogad run-

inskrift, som tillkännagaf sömmerskornas namn, vi-

sade, att detta arbete hade en hög ålder 2
). Den

lärde Worm liar trott sig på denna altarduk finna

svårtydda sinnebilder. Allt synes likvisst vara

ganska lätt att förklara. Underdjuret liar ingen

fjällig hästhals utan en lockig lejonhals och är på

det närmaste likt de i sten uthuggna lejon, som

finnas i Lunds domkyrka. Svansen slutar med en

liljeknopp. Vi se således der lejonet af Juda. Om
denna djurfigur skulle afbilda lejonet af afgrunden,

så skulle det ha en svans med draklmfvud. Fi-

skaren, jägaren, örnen och hunden visa den tidens

fredliga näringar. De brokiga och besynnerliga

targer, hvarmed denna utsyning blifvit sirad, är en

efterhärmning af den första medeltidens sätt att

förse bildverk med bjerta, onaturliga anstryknin-

gar. De på Jutland några mil från Uibe vid Gal-

lehuus funne två guldhorn ådagalägga, att en obil-

dad folkstam sökt genom bildverk försinliga sina

religionsbruk och plägseder 3
).

*) B. de Montfaucon, Monuments de la Monarchie Franeoise.

T. I. Tab. 35-49 och T. II. Tab. 1—9.
2
) O. Worm, Mon. Dan. p. 473, 474.

3
) P. E. Muller, Antikvarisk Undersögelse over de ved Galle-

hutts lundne Guldhorn. Kiöb. 180G.

2 *

\
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Lapparne, hvilka tvifvelsutan äro bland Nor-

dens äldste inbyggare, visa genom sina figurprydda

spåtrummor, att äfven de sökt med teckningar fram-

ställa sina tankebilder. Dessa trummor, som be-

gagnats i hedendomen och inemot vår tid, utgöras

al* urhålkade trästycken, hvilka äro öfverspända med

skinn. Figurer, som äro med albark målade på

skinnen, ha enligt särskildta religionsbegrepp och

lefnadsbehof olika utseende och betydelse. S. Rheen

beskrifver en sådan trumma på följande sätt. Un-

gefär på midten uppdrages ett tvärstreck. Derpå

albildas guden Thor och Storjunkaren med sina

följeslagare, derunder uppdrages ett annat tvär-

streck för Christus och några hans apostlar. Of-

ver dessa gudabilder föreställas fåglar, stjernor och

måne. Inunder ses solen i midten och nederst

björnar, vargar, renar, uttrar, räfvar, ormar, kärr,

strömmar o. s. v. J. Tornmus angifver en annan

trumma sålunda. Alla figurerne innefattas i trenne
o

hufvudafdelningar. Ät söder ligger Norrland och

tlere svenska landskap, isynnerhet närmaste stad,

hv arest Lapparne årligen handla. Så äro t. ex.

å de trummor, som göras i Torneå eller Kemi,

Torneå stad med kyrka, prest, höfding och fiere

kända personer afmålade, äfven vägen, på hvilken

de efterse, när någon kommer från Torneå till dem,

och hvad som derå vidare föregår. At norr före-

ställes Norge med livad dertill hör. I midten är

Lappland, som omfattar den största afdelningen af

trumman. Der förekomma renhjordar, björnar, räf-

var, vargar och andra vilddjur. Af dessa figurer

spås rörande jagt, fiske, renafvel, sjukdomsfall och



21

andra angelägenheter. J. Scheffer anför flere helt

olika trummor, hvilka naturligtvis haft olika hän-

syftningar. Till en sådan trumma hörde en ben-

eller hornhammare, en visare jemte några jern-

koppar- eller silfverringar uppträdda på en läder-

rem. För utrönande af tillkommande ting lades

ringarne på trumman, som anslogs med hamma-

ren, hvilket verkställdes med högtidliga åtbörder

och sång. Ringarnes förhållande till figurerna be-

stämde spådomarna 1
). Dessa trummors figurteck-

ning var således ett slags bildskrift, som tvifvels-

utan uppkommit uti en mycket aflägsen forntid.

Runstafvarne, hvilka ej allenast varit allmänt

begagnade under största delen af medeltiden utan

äfvenledes flere årtionden derefter, visa med sina

dels verldsliga dels kyrkliga sinnebilder för angif-

vande af årstider och helgedagar, att nordborne

länge bibehållit figurteckning i stället för bokstafs-

skrift. Föröfrigt ådagalägga de många symboli-

ska bildverk och målningar, som förefinnas i do

helgedomar, hvilka under medeltiden uppstått, att

man ansåg sig kunna med dylika föreställningar

klart meddela de vigtigaste begrepp.

O. Rudbeck omtalar em sönderslagen sten, som

funnits i Jäders socken vid Arboga, och som var

så slät, att kläder blifvit derpå klappade, ehuru den

var enligt hans yttrande så full med hieroglyfiska

djurliknelser som någon egyptisk pyramid 2
). Derå

sågos menniskor, boskap, fåglar, fiskar m. m. Denne

’) J. Sehefferi Lapponia. cap. XI. Jemför J. G. Liljegren och

C. G. Brunius, Nordiska fornlemningar, XLVII, XLYIII.
2

) O. Rudbeckii Atlantica. D. III. S. 49, Fig. A. och S. 61.



22

utmärkte fornforskare, hvilken annars är så rik på

förslagsmeningar, inlåter sig icke deröfver i några

förklaringar. I bildernas skuggningar uppenbarar

sig en helt annan ålder än den, hvarom här egent-

ligen handlas, och torde man kunna med skäl för-

moda, att berörde sten varit ett stycke af en splitt-

rad bordskifva, hvarpå man samqvämsvis täflat att

med utskärningar öfverträffa hvarandra, liksom all-

mogens bordskifvor nuförtiden vittna om hvarje-

handa händigheter.



III.

Blick på vildar i nyare tider.

EhLiiruväl jag ofvanföre gifvit åtskilliga upplysnin-

gar rörande vilda folkstammar, hvilka under upp-

täcktsresor i sednare tider blifvit uppsökta och

hvilka stått på samma bildningsgrad som våra häll-

ristare; så anser jag mig, innan jag öfvergår till

förklaringar at våra minnestaflor, böra för utre-

dande af detta dunkla ämne ytterligare anföra nå-

gra hithörande förhållanden.

Fastän vildarne å nordvestra kusten af Ame-

rika vid Nutkasund blifvit redan omnämnda, sä

böra de nu närmare betraktas. Samma vildar, som

i vissa afseenden liknade Nordens urinbyggare, hade

mycket låga hus, hvilka bestodo af illa samman-

satta plankor till väggar och tak. Dessa hus hade

oregelbundna hål å sidorna, som tjenade till dörr-

och ljusöppningar. Spiltlika afstängningar vid inre

sidorna begagnades såsom sitt- och liggställen och

midt deremellan sträckte sig en genomgång. Desse

vildar hade kanoter, af hvilka hvardera bestod af

en enda stock. Många voro 40 fot långa, 7 breda,

3 djupa, och de störste rymde 20 man. De af-

smalnade mot ändarna. Bakstammen var tvärhug-

gen med en liten knapp, men framstammen ut- och

uppåtsvängd med en klufven ända eller ett gapande
o

hufvud. Ärorna, som voro lätta och ungefär 5 fot

långa, liknade ett slags sko Har, paddles, och fördes

med begge händer utan tullar. Bladen, hvilka voro
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ovala och nedåt spetsiga, afsmalnade mot skaften.

Segel saknades. Dessa vildar, som lefde af jagt

och Hske, hade kastspjut med benspetsar och sten-

yxor med träskaft och andra stenvapen jemväl slun-

gor och bågar samt pilar med ben- sällan med jern-

spetsar. De brukade hårmantlar i fred, men be-

täckte sig med tjocka djurhudar i krig 1

).

Sedan jag ofvanföre lemnat en öfversigt af In-

dianernas bildspråk i norra och södra Amerika, bör

jag, enligt Schoolcrafts förtjenstfulla verk, meddela

en kort underrättelse om deras öfriga förhållanden.

Vid upptäckande af denna verldsdel gingo vildarne

i varma trakter alldeles nakna eller buro små bind-

lar om höfterna. Ickedessmindre utstyrde de sig

med arm- och halsband, örhängen, näsprydnader

och fjäderbuskar. I kalla trakter klädde sig Tndi-

anerne i skinn eller pelsverk och hade raggsockor

på benen. Under varmare årstider gingo de bar-

hufvade, men under kallare buro de hufvudbona-

der af läder. En och annan af dessa hufvudbo-

nader, hvilka pryddes med bjerta färger, utmärktes

med tvenne horn, som voro sinnebilder af makt.

Indianernas förnämsta näringsfång var jagt och fi-

ske, hvilka männerne idkade. Föröfrigt lågo de

olika stammarne i beständiga fejder med h varan-

dra. Qvinnorna beredde hudar och skinn samt

skötte ett litet jordbruk och hade allt hushållsbestyr.

Vid Amerikas upptäckt bestodo Indianernas

verktyg och vapen af åtskilliga stenarter, ben och

') G. A. Cooke, System of universal Geography, history and

description of the whole world. V. II. p. 129, 130.



horn samt hårda träsorter äfven hamrad koppar.

Jern saknades. De förfärdigade vackra lerkärl. De

fornsaker, som hittas i Amerika, äro mycket lika

de fynd, hvilka härröra från stenåldern i A orden.

Men i nämnde verldsdel märkas ett alldeles eget

slags fornsaker, som ha ganska hög ålder nemli-

gen piphufvuden, hvilka med skaft begagnats till

tobaksrökning. Dessa hufvuden, som utgöras af åt-

skilliga stenarter äfven af bränd lera, äro mycket

väl arbetade och förete högst olika former och si-

rater samt fågel- djur- och menniskofigurer. Att

man nedlagt en så utomordentlig möda och syn-

nerlig skicklighet på dylika arbeten härrör deraf,

att tobaksplantan ansågs för en gåfva af den store

anden och tobaksröken helgades honom. Deraf här-

leder sig en betydelsefull rökning vid fredsslut och

således benämning af fredspipa.

Några af Amerikas vildar saknade boningar,

andra byggde sig hytter af grenar och blad dels

på marken dels på deri nedslagna pålar. Dessa

hytter, som voro än runda än aflångfyrkantiga, hade

mycket låga genomgångar men inga fönster. Stun-

dom uppfördes hytter, hvilka inrymde fiere famil-

jer. Vanligtvis ha i närvarande tid Indianerne,

som bilda större samhällen, tvenne slags bostäder.

Under sina ströftåg uppföra de hytter på följande

sätt. Störar huggas 15 fot långa och deras tjocka

ändar sättas nedåt, men deras smala hopskjutas

uppåt, så att en kon bildas. Öfver denna stomme

dragés en kappa af buffelhudar, hvilka samman-

sydda som en spetsmössa hopspännas med några

få stickor. E 11 öppning lem nar genomgång och in-
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släpper dager. I midten af hytten är en eldstad

och i spetsen af konen ett rökhål. Ehuru en större

familj inrymmes i en sådan hytt, har enhvar deri

sitt bestämda sofställe. Om natten tillslutes öppnin-

gen med en bnffelhud. Dessa hytter kunna vid

flyttningar ganska lätt uppsättas och nedtagas. För

idkande af ett litet jordbruk bygga sig Indianerne

hus, som icke flyttas och likna mindre och större

byar. Hvarje hus består af låga sido- och gafvel-

väggar, af hvilka de förra uppbära ett kroppåstak

och de sednare ha dertill svarande rösten. Allt

detta uppsattes af störar, som sammanbindas med

vidjor eller buffelsenor. Denne stomme hek lädes

med bark, hvarpå störar fastgöras. Hvarje gafvel-

vägg har en ingång, hvilken skyddas af en yttre

betäckning, i midten finnes en eldstad och på kropp-

åsen ett rökhål.

Indianerne ha enkla kanoter. Skrofven hop-

sättas af cederträ och öfverspännas med näfver,

som sammansättes med cederrötter, hvarpå söm-

marne bestrykas med ett slags gummi. Fram- och

bakstammen äro inåtsvängda och siras med åtskil-

liga figurer. Dessa farkoster äro ovanligt lätta

och från 12 till 36 fot långa.

I Amerika finnes en mängd uråldriga och vidt-

omfattande försvarsverk, hvilka utgöras af vallar

med omgifvande grafvar. Dessa försvarsverk, som

merendels bildas af uppkastad jord sällan af hop-

vräkt sten, intaga nästan otillgängliga bergshöjder,

hvilka äro ofvanpå jemna och innehålla gropar med

vatten. Landtungor, som danas af sammanflytande

strömmar, äro flerstädes afskurna med vallar och
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grafvar. A slättmarker, hvilka beherrskas af om-

gifvande höjder, märkas vidsträckta vallar, som dels

sakna yttre, dels ha inre grafvar. Man förmodar,

att sistberörda jordverk tillkommit för begående af

heliga förrättningar eller för skyddande af byar.

Af dessa meningar synes den förra mindre sannolik

än den sednare. Det finnes en mängd cirkelfor-

miga samt fyr- och mångkantiga vallar, hvilka fler-

städes bilda ansenliga grupper. De cirkelformiga

ha jemförelsevis ringa omfång, och inom de större

ligga vanligtvis högar. De mindre, som blott hålla

30 till 50 fot i tvärmått, ha förmodligen varit un-

derbyggnader för hytter, de större kunna deremot

betraktas såsom omhägnader kring offerhögar. 1

Amerika finnas ett eget slags jordverk, hvilka fö-

reställa däggdjur, kräldjur, fåglar och menn iskor.

Af dessa figurer, som äro halfupphöjda och som-

liga väl afbildade, sträcka sig flere 460 fot i längd

och hoja sig ungefär 4 öfver marken. En orm-

slinga i Ohio håller 1000 fot i längd och har en

spiralformig stjert och gapar öfver en mycket stor

oval jordmassa. Då slägtnamn tagas af vissa djur,

torde möjligtvis dessa afbildningar ha tillkommit

såsom minnen af mäktiga höfdingar. Den ofant-

liga ormslingan kunde tilläfventyrs vara en före-

ställning af den store anden.

Amerikas och Nordens forntida begrafnings-

sätt ha mycken likhet med hvarandra. Dels ned-

lades de döde i stenkistor eller andra förvarings-

rum, dels blefvo de brände och ben och aska sam-

lades i lerkärl. 1 hegge händelserna blefvo de dö-

des dyrbarheter jemte dem nedlagda och jord- eller
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stenhögar deröfver uppförda. Dessa griftkullar ha

ganska olika storlek och anordning, hvilka här-

röra af de hädangångnas olika samhällsförhållan-

den och tidernas skiljaktiga bruk. Ehuru jag har

i största korthet omnämnt Amerikas fornlemningar,

torde deraf nogsamt inses, att de kunna i flere af-

seenden belysa våra; ett förhållande, som isynner-

het gäller om våra hällristningar.

Inbyggarne på Otaheiti, hvilka merendels up-

pehöllo sig i fria luften och hvilade under träd,

hade hus hufvudsakligen för att deri skyla sig för

regn och ligga om natten. Dessa hus liknade

halmtäckta skjul med takfall åt båda sidor. Sam-

me öbor hade tvenne slags kanoter, af hvilka de

större voro från 60 till 70 fot långa, de mindre

från 10 till 40, och alla jemförelsevis mycket sma-

la. De större, som brukades till krig, hade gan-

ska höga stammar med snidverk och figurer. Fram-

stainmarne pryddes stundom med drakhufvuden och

djurskepnader, bakstammarne voro deremot ofta tvär-

huggna. När större kanoter skulle till sjös, blefvo

tvenne sådana sammanbundna på få fots afstånd

från hvarandra. Detta verkställdes med grofva

tvärträn, hvilka säkert fastgjordes vid sidorna. De

kanoter, som användes ti i i fiske, voro mycket min-

dre och enklare. Sammanbundna kanoter blefvo

vid förestående sjöslag till en del försedda med

däck, hvarå krigsmännen stodo och hvarjemte rod-

darne sutto. Dylika fartyg försågos för fredliga

färder med små kojor eller skjul af pålar med strå-

tnk. Dessa öbors vapen voro klubbor, spjut, strids-

yxor, slungor, bågar och pilar. De förde half-
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runda sköldar af flätverk. Deras verktyg, hvar-

med de byggde hus och kanoter, höggo sten, fäll-

de, klöfvo, utskuro och polerade timmer, bestodo

endast af stenyxor och stenmejslar samt korall ra-

spar. Deras yxor voro af en lös men seg sten-

ar t och behöfde alltjemt slipning 1

).

Husen på Vänskapsöarna voro blott skjul och

utgjordes af stolpar, som uppburo betäckningar af

palmblad. De voro vanligtvis 20 fot breda, 30 lån-

ga, 12 höga. Somliga voro rundt omkring öppna,

somliga deremot kringslötos med starka mattor och

hade mycket låga ingångar. Kanoterne voro syn-

nerligen väl sammanfogade. 1>£ mindre voro från

20 till 30 fot långa och icke fullt 2 breda å

midten, hade spetsiga fram- och bakstammar och

förde både åror och segel. De större voro om-

kring 60 till 70 fot långa och 4 till 5 breda å

midten och slutade jemväl i spetsar. Tvenne så-

dana sammanbundos på 6 till 7 fots afstånd från

hvarandra med starka tvärträn, på livilka däck lä-

des, liva rå en mast restes med en matta till segel.

Vapnen voro efter vanligheten, klubbor, dartar, kast-

spjut, bågar och pilar. Deras klubbor voro myc-

ket tunga och ganska väl arbetade samt utsirade

och polerade. Kastspjuten hade än släta spetsar

än hullinga r. Deras verktyg bestodo af sten och

korall. Der idkades äfven något jordbruk 2
).

Inbyggarne på Nya Kaledon ien hade runda,

spetsiga, stråbetäkta hus med mycket låga ingån-

') System of universal (teography. V. I. p. 32 -40.

2
) Ibd. p. 84, 85.
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gar. De begrofvo sina döda i små jordkullar. De

hade tunga och klumpiga fartyg, som urholkades

af stora stockar. Två sådana sammanbundos på

3 fots afstånd från hvarandra med tvärträn, hvilka

bekläddes med plankor eller kallar. Fartygen voro

30 fot långa och däcken derå höllo 24 i längd

och 10 i bredd. Till dessa fartyg begagnades små
°

segel. A däcken voro hål, hvarigenom åror vid

saknad af vind nedsattes, hvilka vrickades af upp-

rättstående män. Der brukades klubbor, yxor, kast-

spjut, dartar, slungor m. m. Vapen och verktyg

bestodo af sten och ben med träskaft och voro väl

arbetade. Dessa öbor voro äfven skickliga i ut-
\

skärningar 1

).

JSya Zelands inbyggare hade enkla hus al

spjelverk med höstoppning, 8 till 10 breda och 18

till 20 långa samt f> till G fot höga. Ingången

var mycket låg och tjenade både till ljusöppning

och rökhål. 1 livarje skjul stod ett bräde, som var

utskuret med åtskilliga figurer, hvilka värderades

likaså mycket som målningar hos bildade nationer.

Der funnos väl sammansatta kanoter, hvaraf de

största förde 40 till 100 beväpnade man. Fram-

oeh bakstammarne voro sirligt utskurna. Man hade

äfven mindre kanoter. Stundom urhälkades genom

bränning en enda stock till en sådan farkost. Stam-

marne pryddes med menniskofigurer, som hade van-
o

skapliga hufvuden med uträckta tungor. Aror, å

hvilka bladen voro ovala och spetsiga och 2 fot

långa samt skaften dubbelt längre, fördes ined båda

) Ibd. p. 131, 133.
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händer utan tullar. Segel af mattor begagnades

blott med fördevind och tvenne män med åror styrde

i aktern. Dessa öbors verktyg bestodo af yxor och

mejslar, de förra af en hård och seg stenart, de

sednare af menniskoben eller jaspis. De hade äf-

ven knifvar af snäckskal, flinta eller jaspis samt

ett slags såg af trä med insatta fisktänder. Deras

kastspjut voro 14 eller 15 fot långa, skärpta i båda

ändar och stundom försedda med benspetsar. En

dolk, hvilken bars i bälte, betraktades såsom ett vig-

tigt vapen och såsom en krigisk prydnad. På

hvarje kanot reste sig vid skeende anfall en eller

tlere befälliafvare, hvilka svängande sina kommando-

stafvar ordnade och upplifvade sitt manskap. Vid

ett dylikt tillfälle utfördes en krigsdans, som be-

stod i en stor mångfald af våldsamma rörelser.

Man spände under vapnens svängande och under

en vild och dyster sång alla lemmar, uträckte tun-

gan, förvred Ögonen och vanställde hela kroppen.

Dessa öbor använde ett slags groteska figurer, som

hade ingenting motsvarande i naturen, och en egen

sorts sirater, hvilka röjde i sin väg ett utbildadt

orneringssätt och som besynnerligt nog närmast

liknade den nederländska stilens finare snörklerier !

).

Inbyggarne på Nya Holland voro ytterligen

råa och gingo nästan alldeles nakna. Deras hus

bestodo af stakar, hvilka sammanflätades med bark-

remsor, och deras kanoter voro dels af hela träd-

stammar, som urhålkades med eld, dels af bark,

hvilken utspändes med träbågar. De hade kast-

') Ibd. p. 178-181.
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spjut med hullingar af ben eller snäckskal, oeh

förde klubbor oeh yxor al sten. Deras verktyg'

voro yxor och mejslar äfven af sten, hamrar al

trä, mindre verktyg af snäckskal och korall. Det

är klart, att nya Hollands olika folkstammar röjde

skiljaktigheter i berörda afseenden 1

).

På Österön funnos ansenliga hus, som liknade

uppnedvända kanoter och hade två mycket små

och låga ingångar. Man byggde äfven hus af

huggna stenpelare, hvilka, genomborrade på vissa

afstånd, förenades med stänger, hvarefter mellan-

rummen tillslötos med mattor. Man begagnadeo o

jernväl underjordiska boningar. Dervarande kano-

ter voro små, men pryddes dock med utskurna

fram- oeh bakstammar. Vapnen voro klubbor af

trä oeh kastspjut med flintspetsar samt dolkar af

trä. Verktygen bestodo af sten, ben och snäckskal 2
).

Sandvichsöarnes inbyggare hade smala oeh lån-

ga hus. Väggarne voro ganska låga, taken kropp-

åsformiga och ingångarne mycket låga. Kanoterne

voro allmänneligen 24 fot långa och vidpass 1V 2

breda. Bottnen var merendels urhålkad af en enda

stock oeh sidorna bestodo af tre bräder. Frarn-

liksom bakstammen var något spetsig. Somliga

kanoter förde små segel, men andra roddes. Dessa

farkoster blefvo stundom sammanbundna. Samma

öbor hade kastspjut, af hvilka somliga voro G till

8 fot långa med 4 till G rader hullingar, andra

deremot 12 till 15 fot långa med släta spetsar.

’) Ibd. p. 241, 242.
a
) Ibd. p. 285.
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Der funnos äfven dolkar af hårdt trä ifrån 1 till 2

fot långa, af hvilka somliga voro tillspetsade i ena

och somliga deremot i begge ändar. Der brukades

slungor samt bågar och pilar, träklubbor af olika

utseende och storlek, jemväl ett slags knif eller såg

omgifven med fisktänder. Dessa öbor visade ut-

märkt skicklighet i bildskärning. Företrädesvis röjde

sig detta oneringssätt å deras dryckesskålar, som

voro alldeles runda och höllo 8 till 10 tum i tvär-

mått och uppburos af tre eller fyra menniskofigu-

rer i åtskilliga ställningar. Några af samma skå-

lar hvilade på de små figurernas händer, andra på

hufvud och händer och andra åter på deras skul-

dror. Dessa figurer hade noggranna proportioner

och deras muskler voro i betraktande af tyngden

väl uttryckta 1

).

Enär de vigtiga upptäckter, hvilka beträffande

dessa förhållanden blifvit gjorda under de hundra

sistförflutna åren, måste för de fieste vara mer än

välbekanta; så har jag endast i största korthet er-

inrat derom för anställande af nödiga jemförelser

emellan det urfolk, som å Skandinaviens klippor

inristat sina bedrifter, och de vildar, som i andra

verldsdelar enligt pålitliga Ögonvittnens intyg haft

ungefärligen samma bildningsgrad och fört med un-

dantag för skiljaktiga naturverkningar lika lef-

nadssätt. Innan jag återtager mitt egentliga äm-

ne, vill jag för frågans närmare skärskådande ka-

sta en blick på våra uråldriga minnesvårdar.

Ingen lär numera betvifia, att våra hedniska

') Ibd. p. 316, 318, 319, 320.

3
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minnesvårder tillkommit under högst olika tider och

förhållanden. De såkallade lialfkorsgrafvarne, dyr-

husen oeh kiströren visa i hela sin sammansätt-

ning och syftning så ögonskenliga skiljaktigheter

med de guda- och boningshus och de begrafnings-

sätt m. m., hvarom sagorna tala och hvarom grift-

kullarne och runstena rne m. m. lemna vittnesbörd,

att man måste tillskrifva de förra urinbyggare, som

nödgats för de sednares upphofsmän draga sig till-

baka. Ehvad man vill kalla de urinbyggare, hvil-

ka ej allenast i Skandinavien utan jemväl i Dan-

mark, Tyskland, Frankrike och England efterlem-

nat påtagliga kännemärken af sin närvaro; så är

det sådane, som före Asarnes ankomst till Nor-

den begagnat de sten- och benverktyg samt en del

af de bronssaker, livilka till en ansenlig mängd

finnas i berörda länder. Att likväl ej synnerligen

många af de nyssberörda grottbyggnaderna, som i

anseende till sina ofantliga stenblock fått benäm-

ningar af jättestugor och jättegrafvar, finnas hos

oss synes lätt förklarligt deraf, att få trakter

lemnat passande hällar till dylika byggnaders

uppförande, att desamma erfordrat stora ansträng-

ningar, att många måste af den sednare folkstam-

men dels blifvit under hedendomen begagnade för

uppresande af bautastenar, skeppsformer m. m., dels

blifvit under christendomen använde till fasta mur-

verk, broar, qvarnstenar o. s. v., och att man må-

ste till sådana halfkorshus gemenligen användt låga

jord- eller stenväggar med bjelkbetäckningar, hvar-

till här måste varit god tillgång. Det är alltså

klart, att ringa spår kunna nu förnimmas efter dy-
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lika arbeten. De kiströr, hvilka till en betydlig

mängd linnas på bergspetsar i Bohuslän samt i

sådana trakter, hvarest hällristningar förekomma,

ådagalägga jemväl, att de tillhört det urfolk, hvars

vapen och verktyg deri hittas.

Liksom jag för hela tre årtionden sedan ytt-

rat den öfvertygelsen, att icke en och samme men-

niskoras utfört grottbyggnaderna i alla de olika

länderna; hyser jag den förmodan, att ganska skilj-

aktiga men äfvenså råa folkstammar som våra häll-

ristare på enahanda sätt afbildat sina förehafvan-

den. Jag har jemväl vid samma tid visat, huru-

ledes vildar kunnat med sina ringa hjelpmedel ut-

föra grottbyggnaderna, som med mycket skäl väckt

de sednaste slägtens beundran 1

).

') C. G. Brunius, Antiqvarisk och arkitektonisk resa genom

Halland, Bohuslän, Dalsland, Vermland och Vestergötland år 1838.

Lund 1839. S. 331 -335

fl blfU
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Hällristningar utom Skandinavien.

Innan jag öfvergår till denna alhandlings egent-

liga föremål, nemligen (le hällristningar, som fin-

nas i Norden; torde jag böra anmärka, att lik-

nande fornlemningar förekomma uti åtskilliga an-

dra länder.

Sesostris, konung i Egypten, lät enligt Ilero-

doti berättelse rista tvenne menniskofigiirer, den

ena å en klippa vid vägen från Ephesus till Pho-

käa, den andra på en sådan vid vägen från Sar-

des till Smyrna. Hvardera af dessa figurer hade

full rustning samt ett spjut i högra och en båge

i venstra handen; hieroglyfer voro på hvarderas

bröst från den ene axeln till den andre inhuggna

af följande innehåll. Mag intog detta land med

mina skuldror” 1
).

På vägen från Kahira till Suez ej långt från

Sinai träffas å ett sandstensberg (iebel Mokattem

en mängd obekanta inskrifter. Man finner äfven

i trakterna deromkring inhuggna djur med och

utan horn, kameler, bågskyttar till häst o. s. v.

Flere resande ha i äldre och nyare tider aftecknat

och utgifvit profstycken af dessa ristningar, hvilka

äro till en del väl bibehållna, men hvilka ännu icke

blifvit, så vidt jag vet, förklarade 2
).

’) Herodotus, Lib. II. cap. 106.
2

) C. Niebur, Reisebeschreibung nach Arabien und andern um-
liegenden Ländern. ler B. Copenhagen 1774. S. 249— 251. E.
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Man har äfven å berget Altai nära sjön Sai-

san vid Dolen-Kara träffat många inhuggna djur-

figurer på en brant klippa. En del af detta bild-

verk var förvittrad, det öfriga väl bibehållet. Man

har nemligen trott sig der finna en elg, en sten-

bock och annan krokhornig boskap, förmodligen

argaler, och ansett dessa inhuggningar vara ur-

åldriga 1

).

Siberien har en mängd ristningar dels å berg-

hällar dels å bautastenar. P. J. von Strahlenberg

berättar, att karakterer eller figurer äro, såsom han

föregifver, än ingröpta och än med en oupplöslig

röd färg inbrända i klipporna i Permien, Siberien

och Tatariet. Hos honom finnas skepp, djur, va-

pen, hålor, kors m. m., hvilka äro med röda out-

plånliga färger inbrända vid staden Tzerdyn, och

män med och utan priaper, djur, fåglar, sköldar

m. m., som äro inhuggna på några lodräta berg-

branter vid brädden af Tomströmmen. Man kan,

säger han, förvåna sig, huruledes man åtkommit

midten af släta bergbranter, hvilka äro höga som

kyrkotorn och stupande som murar. Han anser

dessa ristningar vara trolldomstecken, Zauberzei-

chen, hvilka blifvit liksom figurerne på våra lapp-

trummor brukade till vidskepliga upptåg. Ättehö-

gar finnas flerstädes i Siberien, hvari man hittat

klädesprydnader, vapen, verktyg, gudabilder, guld-

Riippell, Reisen in Nubien, Kordofan und dem peträischen Arabien.

Frankfurt am Main 1829. S. 264.

’) C. F. von Ledebour’s Reise durch das Altai-Gebirge und

die soongorische Kirgisen-Steppe. Berlin 1830. 2er Th. S. 253,

254.
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och silfvermedaljer, koppar och jernpilar, stigbyg-

lar, större och mindre lerurnor. Samme förfat-

tare träffade vid Abakan jemte Jeniseiströmmen en

mängd grafkullar, af hvilka en pryddes med en

upprättstående bautasten i menniskogestalt. lian

tror sig äfven ha funnit hieroglyfiska figurer eller

hemliga sinnebilder målade på klipporna vid Ir-

byhtströmmen 1

).

Största delen af dessa minnestecken äro nära

beslägtade med våra hällristningar, och de bevisa,

att de folkslag, som uti en mycket afiägsen forntid

bebott dessa landsträckor, haft samma sedvanor som

Nordens urinbyggare. Likvisst tyckas några af de

minnestecken, hvilka von Strahlenberg trott vara

inbrända, likna ett slags bokstäfver. Den rykt-

bare Pallas bekräftar dessa uppgifter. Han om-

talar vid Abakan en mängd grafkullar, som äro

prydda med upprättstående stenar. En sådan sten

har å framsidan en man till häst med lans, fana

och båge, samt å baksidan en lans, en fana och

derunder ett barn. Tvenne förete menniskoansig-

ten, af hvilka det ena har öppen mun, det andra

är långlagdt och uppnedvändt. Der förekomma åt-

skilliga mennisko- och djurfigurer, sköldar, bågar,

kors, hålor, o. s. v. Det är anmärkningsvärdt, att

de stora figurerne äro i upphöjdt, men de små i

nedsänkt arbete. De förra röja en större konstfär-

dighet än de sednare. Det vissa är, att de små

figurerne snarare måste betraktas såsom våra häll-

’) P. J. von Strahlenberg, Das Nord- und Ostliche Theil von

Europa und Asia. Stockh. 1730. S. 336 —340, 356 359, 362— 371.
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ristningar än enligt Pallas’ förmodan såsom bo-

märken 1

). Emedlertid fastade de ristningar, hvilka

bemälde naturforskare funnit, kejsarinnan i Ryss-

land Catharina II:s uppmärksamhet. En man af-

sändes 1784 för att afteekna inskrifter vid Jeni-

seiströmmen. De erhållna teckninga rne afsände Pal-

las till O. G. Tychsen i Biitzow, som förklarade,

att deri många bokstäfver förekomma, hvilka fin-

nas i de keltiska och göthiska alfabeten och hvilka

icke träffas ibland parthiska, armeniska, oigu niska,

chinesiska, gammal -arabiska och tatariska skrifteck-

nen. Han ansåg inskrifterna vid Sinai vara af

samma ursprung och trodde beggedera tillhöra forn-

tidens Skyter. Föröfrigt stannade läsningen af i-

avarande inskrifter, såsom man kunnat förmo-

da, vid lösa gissningar 2
).

Man har i sjelfva Hottentotternas land funnit

i klipporna inhuggna figurer, som skola vara nöj-

aktigare än våra hällristningar 3
). De många sten-

rör, hvilka finnas vid Groote Yees Eivier och hålla

från 3 till 4V 2 fots höjd och från 6 till 10 fots

diameter, lära troligtvis vara från samma tids-

ålder som dervarande bergristningar. ”Man anser

derföre,” säger A. Sparrman, 'dessa monumenter

för ojäfaktiga bevis, att fordom folkslager sig här

uppehållit, som varit mägtigare samhällen än både

Hottentotter och Caffrar, hvars både begrafnings-

0 P. S. Pallas, Reise durch verschiedene Provinzen des Rus-

sischen Reicbs. 3er Th. St. Petersburg 1776. S. 357—360.
2

) Neue Nordiscbe Beyträge. 5er B. St. Petersburg und Leip-

zig 1793. S. 237-245.
3
) Antiquariske Annaler. 2. B. S. 289.
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och andra sedvanor samt framför allt obeskrifliga

lättja man för väl känner än att de för så vidlyf-

tiga och, som det tyckes, onyttiga arbeten kunna

misstänkas.” Nämnde naturforskare gjorde ett för-

sök att nedbryta sig uti ett af de ofvannämnda

stenrören, men han afstod snart från denna mödo-

samma granskning 1

). Det är beklagligt, att in-

gen fornforskare, såvidt jag vet, närmare under-

sökt dessa troligtvis uråldriga fornlemningar, hvilka

ha så mycken likhet med våra; ty derigenom kunde

ett nytt bevis erhållas för den gamla sanning, att.

olika folkslag, som stå på lika bildningsgrad, mer-

endels ha samma seder och bruk.

Ett klippstycke, hvilket ligger på östra sidan

af Taunton River några mil från Boston i Massa-

chusetts i Norra Amerika, fram ter åtskilliga figu-

rer, som främlingar sjöledes ditkomne i en afläg-

sen forntid skolat enligt sägen inristat. Man har

af dessa figurer tagit åren 1680, 1712, 1730, 1768,

1788, 1790, 1807 och 1812 särskilda teckningar,

hvilka äro, såsom Al. von Humboldt med mycket

skäl anmärkt, så olika, att man svårligen kan anse

dem vara kopior af samma original. Man har trott

sig der finna en fenicisk inskrift; men samme lärde

forskare tycker sig der träffa ett motstycke till våra

hällristningar 2
). Den vidtfräjdade vetenskapsman-

nen har icke ansett, att der finnes någon bokstafs-

skrift utan en figurteckning. Sedan han yttrat

’) A. Sparrmans Resa till Goda Hoppsudden. D. I. Stock. 1783.

S. 676-679.
2

) Vues des Cordilléres et Monumens des Peuples indigénes de

1’Amérique par Al. de Humboldt. T. I. p. 180 182.
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denna mening, har en bättre teckning af samma fi-

gurer blifvit 1830 tagen, och derå finnas, såsom

det tyckes, några bokstäfver. Det torde dock för-

låtas, om man betviflar, att deraf kan med någon

säkerhet inhemtas, att Thorfin Karlsefne der an-

tecknat sin upptäckt af Amerika, och ännu mer,

att der afbildas dennes skepp, enär intet sådant

der förmärkes, samt att hans hustru föreställes på

stranden med en nyckel i handen och sin späde

son vid sidan, enär begge sakna armar. Att an-

föraren griper till skölden för att afslå ett anfall

af infödingarne kan så mycket mindre ses, som

intet sådant försvarsvapen der skönjes och dithö-

rande tre menniskoliknelser äro liksom de först-

berörda utan armar 1

). Figurerne, hvilka äro in-

knackade i gråvacka, röja alldeles lika arbetssätt

som våra hällristningar. Linierne äro temligen

breda och helt grunda samt rundaktiga ej skarp-

kantiga. Figurerne förete en högst ovanlig sam-

manblandning med hvarandra, hvadan det tyckes,

att naturliga och konstgjorda streck åstadkommit

denna oreda, eller att figurerne tillkommit på olika

tider. Stora misstag äro ganska vanliga, då teck-

nare icke undersökt en mängd hällristningar och

icke på det noggrannaste framställa sådana enligt

passande skala.

Långt efter den tid jag yttrat det nyssanförda

om denna mycket omskrifna stenristning, har jag

inhemtat, hvad Schoolcraft derom meddelat. Jag

anser mig således böra i största korthet taga det

’) Antiqvitates American®. Hafniae 1837. p. 378 -382.
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hufvudsakligaste af den utförliga framställning, han

gjort rörande denna ristning, i skärskådande. Ehuru

nämnde författare haft enligt sin försäkran en gan-

ska trogen teckning, 1850 tagen af stenen, och han

sjelf med största uppmärksamhet granskat ristnin-

gen; har han, icke fullt förlitande sig på sitt mång-

åriga studium af Amerikas bildskrift, tillkallat en

indiansk höfding för att kunna med möjligen stör-

sta säkerhet tyda figurteckningen. Den tillkallade,

som Schoolcraft länge känt och funnit synnerligen

kunnig uti Indianernas bildskrift, förklarade, att

ristningen var med några få undantag af ameri-

kanskt ursprung, och att den föreställde en strid

mellan två stammar. Han ådagalade detta med ut-

tydn ingår af de särskilda figurerna. Enär många

bland figurerna äro ganska otydliga, bör man inga-

lunda förundra sig deröfver, att han lemnat några

obestämda. Om å ena sidan det hufvudsakliga af

tolkningen synes mig vara antagligt, så tyckes å

andra en och annan enskilthet kunna med mycket

skäl betviflas. I afseende på de figurer, hvilka höf-

dingen ej ansett vara indianska, säger Schoolcraft,

att han icke deribland funnit en Thorfin omnämnd,

och att ej allenast Skandinavien utan äfven Feni-

cien, Gallien och Britannien kunde göra anspråk

på inskriften *). För egen del måste jag helt upp-

riktigt tillstå, det jag liksom förut äfven nu anser,

att hela ristningen härrör från infödingar, och att

den är idel bildskrift, ehuruväl den till följe af

mycken vittring icke kan helt och hållet förklaras.

’) Schoolcraft, P. I. p. 108—120.
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Om det skäligen bör antagas, att ett folk, som om-

sider fått bokstafsskrift, ej vidare mödar sig med

bildskrift; så bör det väl äfven antagas, att Nord-

borne omkring år 1000 för mycket lång tid se-

dan bortlagt sin urgamla bildskrift. Föröfrigt vi-

sar sig ifrågavarande stenristning ha en helt an-

nan hållning än våra hällristningar; hvadan den

förstnämnda icke kan enligt min öfvertygelse här-

röra frän samma folk som de sistberörda. Härtill

kommer, att 8kandinaverne på den tid Thorfin fö-

retog sitt ströftåg till Amerika utmärkte sig ge-

nom en ej obetydlig konstfärdighet, och att de så-

ledes, om de velat med en figurteckning bevara

minnet af sin äfventyrliga färd, tvifvelsutan skulle

deri ådagalagt en vida större skicklighet än ifråga-

varande sten företer. Dessutom skulle, i händelse

de efterlemnat samma ristning, något spår dera för-

märkas af dåtidens egna orneringssätt i Norden.

Och om merberörda ristning härrörde från vikin-

gar, borde väl något tecken till fartyg derå före-

finnas. Det måste slutligen beklagas, att, ehuru

mycket man mödat sig med teckningar al och be-

skrifningar om denna ristning, man ännu icke har,

mig veterligen, med noggrannhet utredt, huruvida

alla figurerne äro på vanligt sätt inknackade eller

några deraf inhuggna; ty att det förra tillhör sten-

det sednare jernåldern är en påtaglig sak. Också

har iSchoolcraft längre fram uti sitt stora verk för-

klarat, att berörda ristning är helt och hållet in-

diansk, och utförd i symbolisk karakter ‘).

') Schoolcraft, P. IV. p. 119, 120.
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Yid Portsmouth på Rhode Island finnas några

klippstycken, som ha åtskilliga ristningar, och icke

långt derifrån vid Tiverton ligga jemväl dylika,

hvilka förete sådana. Man har å dessa klippstyc-

ken, som bestå af gråvacka, velat se bokstafsskrift,

men ehuru figurerne dels mycket lidit genom vitt-

ring, dels icke blifvit omsorgsfullt aftecknade; så

visar det sig likväl, att der finnas hällristningar.

Dessa klippstycken framte ej mindre än tolf mans-

figurer. Der förekommer äfven, såsom det tyckes,

ett fartyg. De hokstäfver, hvilka man trott sig finna

der, torde, då riktiga teckningar erhållas, alldeles

försvinna. Jag undrar sannerligen icke derpå, att

man i Amerika förklarat dessa ristningar för oläs-

liga ').

I Guayana i Södra Amerika finnes, såsom Al.

von Humboldt säger, en mängd granitbranter, som å

ansenliga höjder aro betäckta med figurer, hvilka

föreställa djur, sol, måne, stjernor och andra må-

hända symboliska tecken. Infödingarne berätta, att

deras förfäder vid ansenlig vattenhöj d uppkommit

i kanoter till bergspetsarna, och att klipporna va-

rit på den tiden så mjuka, att man kunnat der i

göra streck med fingrarna. En sådan uppgift

förråder en folkstam, som är i anseende till bild-

ning mycket plika med den, som föregått densam-

ma, och antyder en urtid, som företer en full-

komlig obekantskap med mejsel och alla andra

verktyg af metaller. Samme författare anför jem-

väl, att granitklippor, hvilka höja sig i Guayanas

') Antiqvitates Americanae, p. 396—405.



savanner, äro betäckta med figurer af tigrar och

krokodiler samt andra karakterer, som man kunde

anse för symboliska, och att tiere hundra mil der-

från på stränderna af Orinoco nära Encaramada

och Caicara samt på bräddarna af Rio Cauca nära

Timba emellan Cali och Jelima samt ofvanpå

Kordillererna i Paramo af Guanacas träffas lik-

nande ristningar ‘). Ifrågavarande figurer, hvilka

förekomma å Guayanas granitklippor, tyckas på-

tagligen ha samma syftning som våra hällristnin-

gar. De föreställningar, man betraktat såsom sol,

måne och stjernor, äro troligtvis sköldar och hå-

lor, hvilka, mycket vanliga å våra hällristningar,

nyligen blifvit på berörda sätt uttydda af en forn-

forskare. Liksom infödingarne i Amerika säga, att

klipporna varit i en forntid så mjuka, att man kun-

nat deri uppdraga linier med blotta fingrarna; så

förmenar allmogen i Bohuslän, att de fotspår och

andra märken, som förekomma på deras bergslutt-

ningar, tillkommit, då bergmassan varit så mjuk,

att den lätt mottagit intryck. Dessa förhållanden

visa således, att all sägen om dylika minnestafior

gått rentaf förlorad.

I Central-Amerika och .Nicaragua samt nära

staden Managua märkes enligt E. G. Squiers upp-

gift å klippor en mängd rödmålade figurer, hvilka

tros vara mycket gamla. Der afbildas sol, måne,

menniskor och djur. Icke långt ifrån det sist-

nämnda stället och i närheten af Masaya finnas å

’) Vues des Cordilléres et Monumens des Peuples indigénes

de l’Amérique par Al. de Huraboldt. T. I. p. 184, 185, 213, 214.
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klippor vidsträckta ristningar, som föreställa men-

niskor, djur, sköldar o. s. v. Dessa figurer äro myc-

ket råa och temligen otydliga, och de visa, ehuru

de fordra närmare undersökningar, att de påtagli-

gen äro bildskrift *).

J. R. Bartlett berättar, att i Norra Amerika

vid El Paso finnes å en granitklippa en mycken-

het råa ristningar och målningar, livilka framte

menniskor, djur, fåglar, ormar m. m. Figurerne

äro inknackade och färgerne svarta, röda, hvita och

brandgula. I New Mexico nära Fort Yuma vid

Rio (xila ligga mångfaldiga klippstycken, h vilka

betäckas med inknackade figurer, som förete men-

niskor, djur, ormar, kanoter, sköldar o. s. v. Sam-

me författare förmenar, att dessa groteska figurer

tid efter annan tillkommit och äro blott betydelse-

lösa inföll
2
). Ei di var, den der befattar sig med

forskning i Amerikas forntid, bör skäligen förstå,

att ifrågavarande figurer äro råa lemningar af en

forntida bildskrift, och man bör skäligen inse, att

ingen af blotta nycker företager sig så mödosam-

ma arbeten, helst under en tid då jernverktyg

saknas.

Cunningham’s Island ligger i Lake Erie och

höjer sig 15 fot öfver vattenytan. Denna ö, h vil-

ken består af kalkberg, är ofvanpå slät, och vitt-
o

rad kalksten bildar en bördig jordmån. A öns sö-

*) Nicaragua, its people, scenery, monuments etc. By E. G.

Squier. London 1852. V. I. p. 405—408. V. II. p. 22—27.

'*) Personal narrative of explorations and incidents in Texas,

New Mexico, California, Sonora and Chihuahua. By John R. Bart-

lett. New York 1854. V. I. p. 170, 171. V. II. p. 195, 196.
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dra sida sträcka sig urgamla jordverk, som intaga

nära hälften af densammas hela omfäno*. Dessao

jordverk utgöras af vidsträckta vallar och ansen-

liga jordhögar, af hvilka de förra troligtvis omgif-

vit en stor by och de sednare tjenat till Ytterli-

gare försvar. Inom samma jordverk ha i sednare

tider hittats stenyxor, en myckenhet pilspetsar, fisk-

krokar af ben, sänkstenar till nät, piphufvuden.

stycken af lerkärl och menniskoben. Att hela ön

uti en urtid stått under vatten ådagalägga större

och mindre bergfasta klippstycken, hvilka liksom

flere blottade hällar äro slätslipade genom öfver-

spolning. Mot midten af och utanför jordverken

ligger på sjelfva strandbrädden af öns södra sida

en kalkklippa, som häller 22 fot i största bredden

och 32 i största längden och höjer sig 11 öfver

vattenytan. Denna klippa afslutas med en nära

vågrät plan, hvilken upptages af en ristning, som

föreställer en mängd olikartade figurer. I anseende

till klippans branta sidor har ristningen först i

sednare tid hittats. Schoolcrafr säger, att figurerne

äro djupt försänkta i klippan och lika släta som

densamma och som de varit polerade eller nötta

af vattnets inverkan. Alltså måste ristningen blif-

vit liksom våra hällristningar inknackad och sli-

pad. Denne författare tillägger, att ristningen är

den mest vidsträckta och bäst utarbetade samt bi-

behållna, som någonsin funnits i Amerika. För

att erhålla en tillförlitlig tydning af ristningen blef

en noggrann ritning med åsatta numror öfverlem-

nad till samme Indian, som förklarat ristningen å

stenen vid Taunton River. Han trodde, att rist-
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ningen afsåg infödingars och främlingars första sam-

mandrabbningar och förhandlingar vid Lake Erie,

och han redogjorde, med några undantag, för de

mycket talrika figurernas inbördes sammanhang och

särskilda betydelse i historiskt, politiskt och reli-

giöst afseende. Det skulle leda till allför stor vid-

lyftighet att här meddela en närmare beskrifning

och tolkning på den vackra ristningen, hvarom den

vetgirige får utförlig kännedom hos nyssnämnde

författare. Midt emot berörda klippa ligger å norra

strandbrädden af den ifrågavarande ön ett mycket

stort kalkblock, hvarå äfvenledes finnas några in-

ristade figurer. Det visar sig påtagligen, att detta

block varit bergfast och till följe af vattnets un-

dergräfning omkullfallit, så att figurerne, hvilka fö-

reställa några menniskor samt sol och måne, blif-

vit uppnedvända *).

Utan att ha någorlunda klart begrepp om ett

folks lefnadsförhållanden söker man förgäfves att

tyda dess bildskrift. Då detta gäller i afseende på

göranden och låtanden, så gäller det oändligen mer

i fråga om religiösa och mystiska föreställningar.

För ådagaläggande häraf vill jag blott omnämna

tvenne ristningar, som finnas å klippor i Utah och

förete idel andliga begrep}). Bland dithörande fi-

gurer, öfver hvilka Schoolcraft meddelat några för-
o

klaringar, äro följande de mest hufvudsakliga. A
den ena ristningen ses en strålande sol, som be-

tecknar den store anden. En höfding utsträcker

den högra handen och håller en skallra i den ven-

*) Schoolcraft, P. II. p. 85—88. P. III. p. 85- 87.
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stra samt höjer sitt hufvud under en båge. Skall-

ran angifver mannens magiska förmåga och bågen

hans beröring med himmelen. Den andra ristnin-

gen framter likaledes en strålande sol såsom den

store anden och en höfding med andligt inflytande.

Denne höfding, som höjer sitt hufvud mot hiinla-

runden, utsträcker den venstra armen och utbre-

der åt höger en vinge. Detta betecknar mannens

förenade förmåga af mennisko- och fågelnatur 1

).

.lag liar ofvanföre omnämnt, det Bartlett an-

sett stenristningarne vara betydelselösa infall. Att

han icke står ensam med berörda åsigt inhemtas

af följande. S. G. Drake, hvilken rörande India-

nerne i Norra Amerika från detsammas upptäckt

till närvarande tid författat en temligen vidlyftig

historia, som utkommit i elfva upplagor, säger, det

han i fråga om dervarande steninskriptioner, hvar-

om så mycket talats och skrifvits, är af den me-
%j t

ningen, att de äro idel indianska, såvida de icke

vore gjorda af någon hvit galning, såsom några af

dem onekligen varit, eller af andra personer, som

förtjena att räknas bland sådana; men lian ville ej

deruti inbegripa Södra Amerikas ristningar, ty in-

byggarne derstädes hade, såsom han yttrar sig, på-

tagligen ett hieroglyfiskt språk. Beträffande rist-

ningen vid Taunton River förklarar denne för-

fattare, att de flerfaldiga framställningarne af lialf-

färdiga djur, ocli sicksacklinier intaga en yta af

ungefär 20 qvadratfot, och att de fantastiska giss-

ningarne i afseende på inskriptionens ursprung kunde

') Schoolcraft, P. III. p. 493, 494.

4
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väcka munterhet, men icke bibringa någon kunskap,

och att en redogörelse derför vore en förspilld mö-

da !

). Då Drake, hvars hemland är Amerika och

hvars arbete helt och hållet omfattar dervarande

vildars lefnadsförhållanden, haft så ringa kunskap

om deras bildskrift, att han kunnat i elfte uppla-

gan af sitt digra verk framkomma med nyssan-

förda tvifvelsmål om ifrågavarande ristningar; så

bör man isanning ej förundra sig deröfver, att ut-

märkta fornforskare i Norden ha så föga begrepp

om våra hällristningars tillkomst och ålder som

Holmberg.

(frottbyggnader, hvilka ha inåt släta men utåt

klumpformiga sido- och täckstenar och öfverhöljas

med jordhögar samt under stenåldern tjenat till

griftrum för obrända lik, finnas ej allenast i Skan-

dinavien utan jemväl i Tyskland, Nederländerna,

England, Skottland och Irland, samt i Frankrike,

Portugal och Spanien tilloclnned i Norra Afrika

och i Asien ända till Indien. Dessa byggnader,

som äro fyrkantiga eller rundaktiga och aflångfyr-

kantiga, ha stundom ansenliga utsträckningar. De

fyrkantiga och rundaktiga, hvilka utgöras af ovan-

ligt stora block, ligga ofvanpå jordkullar, som kring-

slutas af föga mindre stenar. De afiångfyrkanti-

ga, hvilka inneslutas i jordhögar eller stenrör, ha

sidoingångar, som bestå af sido- och täckstenar.

Såkallade hällkistor, hvilka ligga inuti jordhögar

och merendels äro mindre, ha äfvenledes en gan-

') Biography and History of the Indians of North Amerika,

from its first discovery. By Samuel G. Drake. Eleventh edition.

Boston 1856. p. 60.
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ska hög ålder. Flerstädes finnas invändigt A sido-

stenarna, sällan utvändigt å täckstenarna inknac-

kade eller inslipade figurer, som röja lika arbets-

sätt och lika ålder med hällristningarna, men de

äro merendels vida enklare. Dessa figurer utgöras

af sköldformer, spiral- romb- och sicksackprydna-

der m. m.

En bland detta slags minnesvårdar bör icke

här med tystnad förbigås. 1 Cumberland vid Aspa-

tria blef omkring 1789 en stor grathög utjemnad,

då en hallkista påträffades. 1 denna kista låg ett

benrangel, hvilket var 7 fot långt. Der fanns ett

bredt och nära 5 fot långt svärd, hvars fäste si-
/

rades med inlagda blommor af silfver. Der hitta-

des jemväl en dolk, en stridsyxa, ett par sporrar,

ett spänne och ett mindre stycke af guld. Der så-

gos två stora gråstenar, som utgjorde en del af ki-

stans vestra ända. Dessa stenar pryddes med fi-

gurer dels i fördjupadt, dels i upphöjdt arbete, af

hvilka några liknade större och mindre hjul och

andra ansågos för* skriftecken. En fornforskare har

förklarat sig ej veta, hvad dylika kretsformer med

midtkors åsyfta, men han förmodar dem afse Thors

dyrkan och således ha en hög ålder *). Det ar

mera än sannolikt, att de figurer, som anses för

hjul, beteckna liksom merendels å hällristningarna

sköldar. Till följd deraf har en fornforskare på-

stått, att denne minnesvård, hvilken onekligen in-

nehållit lemningar från jernåldern, ådagalägger, det

hällristningarne tillkommit under berörde tid. Att

') Finn Magnusen, Runamo og Runerne. Kjöb. 1841. S. 532.

4*



ett dylikt bevis är vid närmare skärskådande föga

bindande bör med några ord ådagaläggas. Det är

bekant, att man under hedendomen liksom under

christendomen ej sällan inkräktat hädangångnas grift-

ställen. Härtill kominer den vigtiga omständighe-

ten, att under sten- och bronsåldern blott ned-

sänkta men inga upphöjda figurteckningar blifvit å

berg- eller grifthällar anbragta, och orsaken här-

till kan mycket lätt inses. Det fordrar nemligen

ojemförligt mindre arbete att framställa nedsänkta

än upphöjda figurer. Då således ifrågavarande min-

nesvård ej allenast haft nedsänkta utan äfven upp-

höjda figurer; så är det solklart, att den ingalunda

kan h varken till arbetssätt eller ålder jemföras med

hällristningarna.

I Rosshire vid Sandvich står en sten, hvilken

är uppåt spetsig och nedtill omgifves med tillhuggna

trappsteg. Den ena sidan visar ett prydligt kors,

som till höger och venster siras med en andreas-

figur samt inunder med djurliknelser och blomverk.

Den andra sidan föreställer en mängd besynner-

liga figurer samt djur och fåglar. Kära Brechin

vid Aberlemno stå de såkallade danska stenarne,

hvilka prydas, såsom det berättas, med ryttare och

många symboliska och hicroglyfiska figurer i half-

upphiijdt arbete. I trakten af staden Fortrose jemte

landsvägen mellan Elgin och Inverness står S ven-

stenen, som håller ungefär 25 fot i höjd och ne-

derst nära 5 fot i bredd, öfverst något mindre.

Stenen är huggen af en granithäll och omgifves

nedtill med huggna trappsteg samt är öfverst nå-

got skadad af vittring. Å ena sidan finnes ett an-
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senligt kors, vid hvars fot några krigare räcka

hvarandra händerna, å andra sidan märkes en mängd
upphöjda figurer i sju afdelningar. Nedersta afdel-

n ingen fram ter ett tält, och der framfor stå tvenne

män, af hvilka hvardera håller en häst. Utanför

stå vid hvarje sida trenne män med dragna svärd

och framför dessa stå lika många obeväpnade. In-

uti detta tält ligga några halshuggna kroppar och

spridda hufvuden. En man står på en halshug-

gens axlar och bär, såsom det tyckes, ett hufvud

på sin hjelm. Der föreställas förmodligen några

afrättade fångar och en segrande härförare, hvilken

hånar sin slagne motståndare. 1 andra afdel nin-

gen märkas några ryttare, som förföljas af fotfolk

med bågar och svärd. Tredje afdelningen har fyra

män, af hvilka två och två äro i strid med h var-

andra, derjemte står en man med draget svärd,

och bakom honom tre, som blåsa i horn. Deröf-

ver hänger ett slags kupa på en stång, fyra män

med lansar stå bredvid, några halshuggna kroppar

ligga jemte denna kupa och några hufvuden der-

under. Der firas sålunda åter en seger. 1 fjerde

afdelningen äro tvenne män i strid, af hvilka hvar-

dera åtföljes af en trupp, måhända en envig. Femte

afdelningen framvisar några män, som dels svänga

sina svärd, dels upplyfta sina armar, hvarigenom

de tyckas uttrycka en segerglädje. I sjette afdel-

ningen ses nio ryttare, hvilka tyckas fly. Öfver-

sta afdelningen har ett underdjur, som närmast lik-

nar en elefant. Somliga ha förmodat, att dessa

minnesvårdar äro danska, andra åter, att de äro

skottska. Man han gissat, att Svenstenen erinrade
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om christendomens införande i Skottland eller om

Danskarnes nederlag vid Morlach. Den förra me-

ningen, hvartill stenens kors gifvit anledning, kan

naturligtvis för ingen del antagas, enär dylika tec-

ken förekomma på en mängd andra minnesvårdar

både i England och Skottland, att ej nämna en

myckenhet sådana, hvilka finnas i Skandinavien.

Den andra förklaringen grundar sig icke allenast

pä stenens krigiska föreställningar, utan äfven på

skottska och nordiska häfder. Det är bekant, att

konung Knut den Stores son Sven, som någon tid

regerade i Norge, ankom med en stor flotta till

Fife och blef efter vunna fördelar slagen och tvun-

gen till återtåg af skottske härföraren Duncan *).

Denne minnesvård skulle således tillkommit i förra

hälften af elfte århundradet. Om våra hällristnin-

gar jemföras med dessa figurer, så märkes, att beg-

gedcra äro ett slags häfdateckningar, men att de förra

tillhöra ett folk, hvilket har en lägre bildnings-

grad, men de sednare en nation, som redan hun-

nit till en högre konstfärdighet. Föröfrigt tyckes

man i England icke ha rätt uppfattat idéen af dessa

fornlemningar, emedan man der kunnat i ett vigti-

gare verk säga, att dunkelheten af hithörande bild-

verk har Öppnat ett falt af gränslösa och fåfänga

gissningar, så att tolkningar af många sådana ofta

äro godtyckliga infall
2
).

') G. Buchanani Rerum Scoticarum Historia. Lib. VII. cap.

V—VII. Jemför P. F. Suhm, Ilist. af Danm. T. 3. S. 704, 705.

2
) System of universal Geography. V. II. p. 307.
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Hällristningar i Skandinavien.

Xlihuru häilristniugame troligtvis äro bland Nor-

dens äldsta fornleinningar, så ha de blifvit sednare

uppsökta och mindre begrundade än de öfriga, och

orsaken dertill kan lätt förklaras af det följande.

Jag vill här i korthet omnämna de iakttagelser,

hvilka i afseende på dessa minnesmärken blifvit

hitintills gjorda.

Olaus Magnus berättar, att våre fordna konun-

gars och furstars vapen och sköldemärken blifvit i

Öster- och Vestergötland samt Finland inhuggna.

Man skulle tro, att denne författare, som jemte flere

barnsligheter förtäljer inånga märkvärdiga saker,

åsyftat våra många hällristningar, om han icke

hufvudsakligen fastat sig vid Svea och Göta vapen

samt sju adliga sköldemärken, hvilka blifvit i fem-

tonde seklet inristade uti Nyland å Hangoudde 1

).

Man kan således taga för temligen afgjordt, att

Olaus Magnus icke känt våra hällristningar, eller

att han åtminstone icke sagt något derom.

Lektorn vid gymnasium i Christiania Petrus

Adolphus afgaf 1627 till professorn O. Worm i

Köpenhamn teckningar af några hällristningar i Bo-

huslän dels i Askums socken ett stycke från Braa-

teberg på det såkallade Qvmrneheedt ned mot sjön

’) Historia de Gentibus Septentrionalibus. Romae 1555. Lib.

II. cap. 25. Jeraför Afhandling om Svea Rikes urgamla vapen De

tre kronor. Stockh. 1760. S. 33.
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och dels V 2
fjerdingsväg från Brastads kyrka i norr.

Teckningarne äro först 1784 utgifna i trenne sär-

skilda afdelningar. l)cn första har fyra skeppsfor-

mer, den andra tvenne män och ett djur samt

tvenne sköldar, den tredje några men nisko- djur-

och fågelliknelser samt några skeppsformer. Be-

mälde lektor förmodar, att arbetarne vid Brastads

kyrkobyggnad roat sig med ifrågavarande figurers

inhuggande. Denna gissning visar nogsamt, att

man på den tiden icke hade någon aning om häll-

ristningarnas höga ålder eller egna betydelse. Den

lärde AVorm har, ehuru rik pä förslagsmeningar,

icke meddelat dessa teckningar, förmodligen eme-

dan han icke trott sig kunna derom lemna nå-

gra upplysningar. P. F. Suhm, som anser samma

fornlemningar ha en hög ålder, beklagar, att de icke

kunna förklaras l

). Den der undersökt våra häll-

ristningar, märker vid törsta ögonkastet på dessa

teckningar, att de äro utan all noggrannhet gjorda.
o

A hällristningarna träffas aldrig så regelbundna

figurer som de, hvilka teckningarne förete, a Ilra-

mi nst flygande fåglar, som visa en utbildad konst-

färdighet, hvilken bergtaflorna sakna, dag har noga

undersökt de hällristningar, som finnas omkring

Brastads kyrka och tror mig äfven ha funnit den

ansenligaste af dem, hvilka Petrus Adolphus med-

delat Worm. Enhvar kan lätt inse, att vi å berg-

taflor icke kunna rimligtvis träffa pålyxor eller pro-

portionerliga mennisko- och djurfigurer. Föröfrigt

') Fortegnelse paa gamle Monumenter i Aggerhuus Stift i Sam-

linger til den Danske Historie. 2. B. 3. H. Kiöb. 1784. S. 215,216.



står hela denna ristning till hållning och betydelse

i noga öfverensstämmelse med de öfriga, som skola

nedan fö re omtalas.

Vår ryktbare häfdeforskare S. Lagerbring ut-

gaf 174b en teckning af ett fartyg, som blifvit in-

ristadt i Blekinge och Östra härad å Mökleryd

gård. Han förmodar, att tolf npprättstående lin ior

dera föreställa spjut eller åror och att for- och

akterstäf prydas med sköldar *). Der ses enligt

hällristarnes föreställningssätt ett enkelt fartyg med

roddare och stamprydnader. N. II. Sjöborg har

1792 omtalat samma fornlemning. Han säger, att

i Blekinge och
r

rhorhamns socken å den såkallade

Hästhallen finnas tjugoen fartyg inristade och han

anser de npprättstående strecken beteckna åror 2
).

Den utmärkte fornforskaren J. J. A . Worsaae, som

uti ett förtjenstfullt arbete L 84 Ö utgifvit tecknin-

gar af Hästhallen, har derå framställt tolf beman-

nade fartyg och förbigått flera mindre tydliga. Det

är ganska ovanligt, att ett och annat af dessa far-

tyg, hvilka äro mycket enkla, för, såsom det tyc-

kes, mast. Samme författare har i korthet men

med synnerlig klarhet redogjort för de olika åsig-

ter, hvilka man hyst om hällristningarnes utarbet-

ning och betydelse och uttalat sina egna derom 3
).

Då denna frågas utredande är min afhandlings huf-

’) Disquis. Hist. Blekingiae partem specialem adumbrans de

Nomarchia Orientali. Lond. Goth. 1746. p. 5.

2

) N. H. Sjöborg, Utkast till Blekings Historia och beskrifning.

Lund 1792. S. 27.

3
) J. J. A. Worsaae, Blekingske Mindesmaerker fra Hedenold.

Kjöb. 1846. S. 24-26.
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vudsakliga ändamål, skall jag nedanföre söka att

utförligt besvara densamma.

En närmare uppmärksamhet på hällristningarna

böljade vid upptäckten af några figurer, som fun-

nos vid Kivik i Bredarör. Då denne minnesvård

under mer än ett sekel gjort stort uppseende och

hör i betraktande af sina ristningar till närvarande

ämne, skall den längre fram tagas i närmare skär-

skådande.

C. G. G. Hilfeling aftecknade 179*2 flere häll-

ristningar i Bohuslän, nemligen i Sotenäs härad

och Tossene socken vid Ofverby prestgård, Valla

by, vid Tossene kyrka och i trakten deromkring,

samt äfven en sådan i Tanums härad och socken

till venster om bivägen från Ilede till Ulfvesked.

P. Tham, som utgifvit llilfelings hithörande teck-

ningar, har dymedelst gjort sig förtjent af våi forn-

kunskap ‘). Vi se å dessa teckningar fartyg med

och utan besättningar, mennisko- och djurfigurer,

menniskofotter och hålor samt kroklinier. Ehuru

Hilfeling var en god tecknare, ha likvisst ifrågava-

rande hällristningar, hvilka jag undersökt, icke blif-

vit med noggrannhet afritade. Tab. VII. jS:o 1,

hvilken föreställer ristningen i Tossene socken och

Valla vestra gärde å en sluttande berghäll, är h var-

ken i anseende till figurernas inbördes förhållande

eller utseende riktig. Man finner å teckningen

tvenne master, som icke finnas i verkligheten.

Tvenne farkoster äro sammanslagna till en, hvil-

ken derigenom fått ett vidunderligt utseende. Be-

’) P. Tham, Göthiska Monumenter. Stockh. 1794.
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sättningarne ha hlifvit på

ra, på andra för små. En

somliga fartyg för sto-

djurfigur är mycket för-

skönad. Men det största misstaget består deri, att

Hilfeling tyckt sig på denna till en del vittrade

berghäll se några runlika linier. Denna anmärk-

ning är så mycket angelägnare, som Tham, hvil-

ken aldrig sett berörda ristning, försäkrar, att teck-

ningen skett med all noggrannhet både till läge

och hållning, och som en fornforskare aftryckt sam-

ma planch och dera förklarat några runmynder,

hvilka endast tillkommit genom vittring och syn-

villa. Jag har icke funnit bland den stora mängd

hällristningar, som jag undersökt och aftecknat, nå-

got slags skriftecken, ehuruväl jag stundom varit

vid första påseendet frestad att taga tillfälliga för-

djupningar för sådana. Det bör ej heller lemnas

oanmärkt, att Hilfeling trott sig vid ofvannämnda

by finna några fartyg, å hvilka både styrbords-

och babordsroddare voro särskildt utmärkta l

).

Fartyg med flere eller färre tvärstreck äro mycket

vanliga; men deremot har jag aldrig funnit några

streck, som icke sträckt sig ifrån den ene relingen

till den andre, ännu mindre sådana, som haft nå-

gra hufvuden. Det skall nedanföre visas, att dessa

streck troligtvis betecknade tvärträn, hvarmed två

särskildta fartyg sammanbundos. Tham inlåter sig

i intet slags förklaring öfver de ritningar, som han

utgifvit. Om det icke kan skäligen väcka någon

förundran, att en författare med tystnad förbigår

en fråga, hvarpå ingen kunnat lemna ett tillfreds-

J

) Se Tham, Göthiska monumenter. Tab, XIII.
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ställande svar; så voro lik visst berörda upptäck-

ter så vigtiga, att de förtjent en större uppmärk-

samhet.

Sedan jag under somrarna 1815— 1817 i Bo-

huslän uppsökt och afteoknat omkring hundra häll-

ristningar, utgaf jag kort devefter en sådan med

förklaring deraf *). Då jag 1838 närmare gran-

skat samma fornlemningar och funnit några tiere,

har jag deröfVer lemnat ytterligare upplysningar 2
).

Då mina förslagsmeningar hlifvit i mycken korthet

framställda; så var det helt naturligt, att de skulle

väcka betänkligheter. Man har hufvudsakligen från-

trädt min mening i afseende på bergtaflors utar-

betningssätt och ålder. Enär jag likväl i de skäl,

hvilka hlifvit anförda mot mina åsigter i berörda

fall, ej funnit något, som förändrat desamma, skall

jag nedanföre söka att utförligare redogöra för mina

yttranden och derjemte granska de anmärkningar,

hvilka hlifvit deremot gjorda.

Den utmärkte forn forska ren C. F. Broocman

har 1760 omtalat hällristningar i Östergötland,

Memmings härad, Borgs socken vid Herrebro 3
).

Sådana finnas jemväl i Bråho härad, Östra Enehy

socken å Himmelstalund nära Norrköpings ström.
o

I Åkerbo härad och Bystads socken på stranden

af Roxen märkas jemväl hällristningar, som 1837

hlifvit utgifna i Köpenhamn 4
). Holmberg har 1848

') Liljegren och Brunius, Nordiska fornlemningar. Stockh.

1823. II.

’) Brunius, Antiqvarisk och Arkitektonisk resa. S. 78-81,

101, 108, 111, 112, 169, 170.

J

) C. F. Broocman, Beskrifning öfver Östergötland. S. 509.

*) Antiqvitates Americanae. Tab. XII.

i
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bekantgjort alla dessa hällristningar i Östergöt-

land '). A dessa minnestatlor, h vilka ej tyckas

vara rätt aftecknade, ses fartyg, sköldar och hålor.

Der märkas jemväl många kroklinier, som antin-

gen äro lemningar af ofulländade eller förvittrade

En uppgift, hvilken blifvit af Here omsagd, att

en skapnad efter en stor menniska tinnes å en

bergskulle jemte Steneby kyrka på Dalsland, visade

sig vid min undersökning 1838 vara föranledd

af en bergurhålkning, som man ansett för ett

hviloställe efter en stor menniska. Denna fördjup-

ning har uti en urtid blifvit af hafvets svall till-

slipad och företer intet slags likhet med någon

menniskoskapnad. Allmogens besynnerliga mening

om Nordens urinbyggare har tvifvelsutan gifvit an-

ledning till denne sägen. Af samma anledning

tyckes berättelsen om jättegrytor, jättefjät, jättesä-

ten m. m. tillkommit. Allmogen i Bohuslän visar

klippfördjupningar, i hvilka jättar enligt dess för-

menande suttit, medan bergen voro mjuka.

limedlertid råkas verkliga hällristningar å Dals-

land. .Jag har funnit en sådan vid insjön Rog-

varpen på en kalkstensklippa, som ligger å strand-

brädden så nära vattenytan, att den öfversköljes af

stormsvall. Jag har rörande denna märkvärdiga

fornlemning 1839 yttrat följande. 'Denna kalk-

stensklippa består af tvenne afsatser, som slutta

mot middagssolen. Flere stycken ha genom vitt-

ring lossnat och några äro bortsköljda. Här mär-

’) Holmberg, Skandinaviens hällristningar. Tab. 42 & 43.



kas många kanoter, en med 25 mans besättning;

de fieste ha dock vida mindre manskap. Här ses

jemväl några större och mindre sköldar, flere fot-

sulor ställda parvis jemte hvarandra, tvenne öppna

händer. Dessutom förekomma några oregelbundna

kroklinier, hvilkas betydelse är ganska obestämd;

emedan några figurer finnas å lösa stycken och

andra måste genom vittring försvunnit. Härva-

rande figurer intaga en sträcka af 20 fot i längd

och 8 i bredd; många sådana förekomma å den

större hällen; men få å den mindre. Här märkas

äfven afbildningar efter en ganska liten, naken fot-

sula och en mycket stor hand, hvilka visa sig up-

penbarligen vara sednare inskärningar. Dylika till-

satser äro icke svåra att göra i on bergart, som

kan med lätthet ristas med en knifsudd” 1

). Holm-

berg har 1848 utgifvit en teckning af denna häll-

ristning. lian har äfven bekantgjort en ganska

enkel hällristning, h vilken, föreställande fyra far-

tyg, finnes ytterst på Vermlandsnäs i Eskilsäters

socken nära Yenern 2
). Den första hällristningen

visar sig påtagligen vara på ett ganska onöjaktigt

sätt aftecknad. Den andra hällristningen, som der-

emot är bättre framställd, ådagalägger, att, såsom

jag för trenne årtionden redan gissat, dylika min-

nesmärken finnas vid Yenern föffa öfver dess vat-o

tenstånd. I Yermland samt Näs härad och Eskil-

säters socken finnas å den såkallade Ringbohlsåsen

fyra fartyg och många hålor inristade 3
).

’) Brunius, Antiqvarisk och Arkitektonisk resa. S. 169 170.

J

) Holmberg, Skandinaviens hällristningar. Tab. 41.

') R. Dybeck, Runa. Stockh. 1847. S. 7.
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L. Aberg har i Bohuslän och Stångenäs hä-

rad samt Brastads socken aftecknat några hällrist-

ningar, hvilka han 1838 utgifvit 1
). Sveriges rykt-

baraste vetenskapsman J. Berzelius har i anledning

deraf 1841 förklarat, att hällristningarne tillkom-

mit "som sysslolösa stenhuggarelärlingars öfning

och tidsfördrif, likasom ännu i dag mer eller min-

dre opassande kritteckningar på plank och väggar

bära vittne om okynniga pojkars framsteg i skrifva

eller teckna.” Då det ej sällan inträffat, att store

vetenskapsmän, hvilka uppträdt såsom afgörande

myndigheter å främmande kunskapsområden, begått

grofva men oskadliga misstag; så ansåg jag mig
o

icke böra dervidlag anföra några motskäl. Åberg

har deremot trott sig böra offentligen visa halt-

lösheten af ifrågavarande omdöme, och han har

derjemte framställt åsigter, som i flere fall stridt

emot mina i afseende på samma fornlemningars

tillkomst och betydelse. I anledning deraf fann

jag mig befogad att, biträdande hans vederlägg-

ning af nämnda omdöme, uttala mina stora be-

tänkligheter mot hans sätt att förklara hällristnin-
o

garna 2
). Någon tid derefter har Aberg med ringa

förändring och tillägg åter bekantgjort sin sistbe-

rörda uppsats 3
). Ehuru jag hvarken då kunnat

eller nu kan biträda denne författares mening rö-

*) Anteckningar rörande Bohusläns äldsta namn och bebyg-

gare. Lund 1838. En akademisk afhandling, 16 sidor med 2 plan-

cher. Annaler for nordisk Oldkyndighed, 1838, 1839. S. 388 390

med 6 plancher.

a
) Studier, Kritiker oeb Notiser. Lund 1841. N:o 7, 36, 38.

3
) Annaler for nordisk Oldkyndighed. 1842— 1843. S. 348 - 356.
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rande våra bergtaflors tillkomst och betydelse, så

anser jag mig likväl ha största skäl att erkänna

hans berömvärda nit för denna ej ovigtiga forsk-

ningsgren och för hans anspråkslösa framställ-

ningssätt.

I Jemtland och Alsens socken vid landsvä-

gen mellan gästgifvaregårdarne Taxelf och Berg

är ett litet men brådstört vattenfall, som kallas

Glösa. Dernedanföre ligger en något kullrig och

slät berghäll, h vilken stundom ölversköljes af den
o

förbiflytande bäcken. A denna berghäll, som be-

står af lös kalksten, finnes en hällristning, hvilken

1775 omtalas af A. A. llulphers. I hedentima har,

enligt sägen, der varit ett offerställe 1

). Naturfor-

skaren A. G. Dahlbom har 1840 tagit af denna

hällristning en teckning, som han godhetsfullt med-

delat mig. Tvenne år derefter har C. A. Wetter-

bergh granskat samma bergtafla. och utgifvit derom

en berättelse med 2 plancher 2
). Om berättelsen är

något kort, gifva deremot plancherne ett klart be-

grepp om ställets och figurernas utseende. Sam-

ma hällristning företer renar, kor, får, fåglar och

fartyg och den röjer föröfrigt enahanda föreställ-

nings- och arbetssätt, hvilka uteslutande tillhöra

dylika fornlemningar.
o

1 Ångermanland och Lidens socken, der lmf-
o

vudgrenen af Angermanelfven vid Brådö> krono-

fors nedanför Lidens kyrka störtar från en betyd-

’) A. A. Hiilphers, Beskrifning om Jemtland. Westerås 1775.

S. 179, 180.

2
) Antiquarisk Tidsskrift udgifvet. af det Kongelige Nordiske

Oldskrift-Selskab, 1843-1845. S. 175—177.



65

lig höjd, finnes midt i Xämnforsen en berghäll,

som kallas Brådöhällen, hvarå märkas vid lägre

vattenstånd en hällristning, hvilken föreställer re-

nar, elgar och fotsulor m. m. 1

). Skada, att när-

mare underrättelse derom saknas.

Med lika ovanlig som berömvärd Hit har Holm-

berg aftecknat en mängd hällristningar, som han

bekantgjort i Bohusläns historia och beskrifning

samt i Skandinaviens hällristningar. Samme för-

fattare, hvilken i många fall antager mina förslags-

meningar rörande hällristningarnes betydelse, liar

deremot anfört fiere skäl, hvarföre han helt och

hållet förkastar mitt förmenande i afseende på de-

sammas tillkomst och ålder. Då jag nedanföre skall

nämare utveckla grunderna för min förmodan, skall

jag i sammanhang dermed skärskåda de inkast, som

blifvit deremot gjorda. Jag vill endast här anmär-

ka, att Holmberg har mycket förhastat sig, då han

säger, det "han bekantgjort en hittills alldeles för-

bisedd klass af våra märkvärdigaste fornlemnin-

gar" 2
). Af det föregående kan mycket väl inses,

huruvida han varit berättigad till ett sådant ytt-

rande.

1 Uplaud och Kamsta socken på Librunna egor

samt Boglösa socken på Rickeby egor märkas häll-
°

ristningar. A det förra stället ses en obemannad,

men å det sednare sex bemannade fartyg 3
). 1 sam-

ma landskap samt Olands härad och Morkarla soc-

ken finnes en hällristning, hvilken företer femton

') Post- och Inrikes Tidningar, N:o 254 den 30 Oktober 1849.

2
) Holmberg, Skandinaviens hällristningar. S. 153.

“) R. Dybeck, Runa. Stockh. 1848. S. 11, 12.



66

fartyg och flere menniskofigurer 1
). Då Holmberg

uppgifvit, att hällristningar träffas å Gotland; får

jag i afseende härpå nämna, att jag, som under-

fem somrar gjort trägna forskningsresor på denna

ö, förgäfves efterfrågat och förgäfves eftersökt häll-

ristningar derstädes. Det tyckes således vara mer

än sannolikt, att Gotland saknar dylika minnes-

märken från en mycket aflägsen forntid. Måhända

derföre, att denna bildskrift upphört, innan samma

ö blifvit befolkad.

Då jag under mina fleråriga kringfärder i Skåne

ej kunnat finna eller hört omtalas några hällrist-

ningar å berghällar derstädes, har jag förmodat,

att i anseende till landets beskaffenhet sådana blott

tillkommit å stenhällar i dervarande griftrum. Det

har likväl lyckats den lika nitiske som skicklige

fornforskaren N. G. Bruzelius att innevarande som-

mar 1868 i Skåne upptäcka tvenne hällristningar,

hvilka, äro anbragta å berghällar. Sedan jag god-

hetsfullt fått underrättelse om detta högst oförmo-

dade fynd, är det mig en synnerlig fågnad att kunna

derför meddela en ehuru kort redogörelse. Icke

långt ifrån Cimbrishamn i Cimbris socken nära

hafsstranden och det såkallade Stenkilskärret ligga

berghällar af hård sandsten. Dessa berghällar äro

flata och enligt vanlig företeelse å dylik bergart

sönderspruckna i åtskilliga stycken, som framvisa

tio mindre och större fartyg, af hvilka fem ha be-

sättningar. I närheten ligger en liten ättehög, som

’) B. E. Hildebrand, Antiqvarisk Tidskrift för Sverige. Stockh.

1864. S. 173.
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ej tyckes ha något sammanhang med berörda häll-

ristning. Ungefår V 8 mil längre uppåt Cimbris

by ligger Thoreshög, hvaraf ene kanten för Here

årtionden sedan bortgräfdes, då berghällen derunder

företedde några korsdelade cirklar med hålor och

jemväl åtskilliga andra figurer. Vid utkilning af

berghällar och tillhuggning af qvarnstenar för län-

gre tid tillbaka ha dessa afbildningar blifvit så för-

störda, att numera blott ett stycke, som framter

sex fartyg och tre hålor, är i behåll. Då dessa

hällristningar till anordning och utarbetning rent-

af likna dem, hvilka förekomma å berghällar i

Bohuslän; så måste de vara samtidiga och likty-

diga med hvarandra. Den hällristning, som blif-

vit till en del öfverhöljd af Thoresbög, tyckes

vara mycket äldre än denne hög; ty innan all bild-

skrift der förlorat sin betydelse, kunde en sådan

skrift ej rimligtvis på berörda sätt undandöljas.

Norrska kusterne ha många hällristningar. Så-

dana finnas i Bergenhuus amt, Askevolds praeste-

gjeld och gården Leervaag. Man ser der å en

bergsluttning vid Nsestvig sexton fartyg, af hvilka

några ha besättningar. I öster derifrån vid Var-

denaes träffas äfven några spridda fartyg 1

). Alla

dessa fartyg äro mycket lika med våra. Deribland

finnas några ofulländade ristningar. Der märkas

tvenne små ringar, som måste motsvara våra hå-

lor eller sköldformer.

I nyssnämnda amt och Hafsloe prsestegjeld,

*) Urda, et norsk antiqvarisk-historisk Tidsskrift. Bergen 1837.

I. B. S. 91—97.
5*
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hvarest man liksom på fiere andra ställen i Nor-

den visar minnesmärken efter Habor och Signe,

äro några ristningar funna, hvilka ej böra här för-

bigås. Man utgräfde för några år tillbaka Habors

hög, hvari fiere grafrum jemte och öfver hvaran-

dra förekommo. Man råkade der 8 alnar un-

der jordytan ett fyrkantigt grafrum, som betäcktes

med en skifferhäll, hvarpå några temligen regel-

bundna ringar voro ristade 1
). I saknad af när-

mare beskrifning om och teckning på denne säll-

synte hög finner jag mig urstånd att deröfver fålla

något omdöme. Man torde likvisst kunna med skäl

påstå, att denne hög tillhört hällristningstiden, h vår-

före den förtjent en noggrann undersökning.

I Smaalenene vid Hafslund och gården Bor-

gen finnes en vacker hällristning, som utgöres af

tjugoett fartyg, af hvilka fem äro, såsom det tyc-

kes, i hög grad skadade af vittring. Af fartygen,

som ha ganska olika storlekar, inrymmer det stör-

sta 22 man. Midt ibland fartygen ses tre sköl-

dar, af hvilka den ene består af en ring med van-

ligt kors men den andre af två ringar och en midt-

knapp samt den tredje af tre ringar och en midt-

knapp. Nära sköldarne märkas åtta hålor. Icke

långt ifrån Skien nära landsvägen vid Fossums

jernbruk ligger en liten bergshöjd, som innehåller
o

en massa grönsten med omgifvande kalksten. A
grönstenen, hvilken väl motstår vittring, märkes

en ristning, som ej länge skulle bibehållit sig å

den lösa kalkstenen. Denna ristning, hvilken vi-

') Nordisk Tidsskrift for Oldkyndighed. 3. B. S. 253, 254.
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sar sig enligt vanligheten vara inknackad och sli-

pad, utgöres af fem temligen stora korsprydda sköl-

dar och tvenne små bemannade fartyg samt en sko-

sula. Två sköldar ha enkla, två dubbla och en

tredubbla ringar och alla framte dubbla kors med
midtknappar. Om dessa sköldar äro rätt tecknade,

så äro de i högsta grad ovanliga *).

I Ringerige vid Holtsfjorden mellan gårdarne

Fiulsrud och Sundvolden samt nära Fredriksstad

i Thune socken vid södra ändan af Rolfsjön och

på några andra ställen finnas hällristningar; men
när jag derpå hvarken sett några beskrifningar el-

ler teckningar, kan jag naturligtvis ej yttra mig

derom. Emedlertid är det mycket fägnande, att

man uti vårt brödrarike i sednare tid börjat med

allvar fästa uppmärksamhet på detta slags forn-

lemningar. Att ganska olika meningar om så ur-

åldriga och svårtydda fornminnen som våra häll-

ristningar äro och troligtvis skola länge förbli bör

ingalunda förtryta någon allvarlig forskare. Jag

skall längre fram söka uppgifva giltiga skäl, hvar-

före jag icke vill i Norge liksom icke i Sverige

eller annorstädes anse kors med omslutande ringar

för bara hjul, ehuru jag gerna bekänner, att dessa

figurer synas mig vara flertydiga.

Orsaken, hvarföre Bornholm icke fått å sina

berghällar några ristningar, är troligtvis den, att

dervarande gråberg i en aflägsen forntid liksom nu

haft söndervittrade ytor. Då inga berg finnas i

’) Föreningen til Norske Fortidsmindesmerkers Beväring. Aars-

beretning for 1855, 1857.
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Danmark, har tillfälle till ristningar å sådana sak-

nats. Färdigheten att med stenverktyg utarbeta

figurer har likväl varit känd i detta land; ett för-

hållande, som inhemtas af följande företeelser.

På Seland i Ods härad, Grevinge socken och

Herrestrups by blef en jordhög utgräfd, hvari ett

sexkant.igt griftrum utgjordes af sex större vägg-

stenar med en enda täcksten. I detta griftrum
o

hittades ett par urnor och några flintsaker. A yttre

sidan af täckstenen, som var öfver 4 alnar lång

och nära lika bred samt på midten öfver 2 */
4 tjock,

märktes fiere svagt inristade figurer, nemligen tre

korsdelade cirklar och tre bemannade fartyg. Min-

nesvården blef 1834 aftecknad 1

). Cirklarne äro

påtagligen sköldformer och likna såsom fartygen

både till utarbetnings- och framställningssätt van-

liga hällristningar. Minnesvården har, såsom deri

gjorda fynd visa, obestridligen uppstått under sten-

åldern, och den är således samtidig med hällrist-

ningarna, och figurerne derå äro synbarligen utar-

betade med stenverktyg.

I norra Jutland, Thisteds amt, Hassings hä-

rad, Heltborgs socken och Ullerups by blef 1837

en ansenlig jordhög genomgräfd, hvaruti fanns

en såkallad jättestuga, hvilken bestod af en aflång-

fyrkantig hufvudbyggnad med en framspringande

ingång å den ena och en sexkantig utbyggnad å

den andra sidan. Väggar och tak utgjordes af

stora gråstenar, som voro jemna inåt men kullriga

’) Nordisk Tidsskrift for Oldkyndighed. I. B. S. 181. 2. B. S.

254. Annaler for nordisk Oldkyndighed. 1842, 1843. S. 358, 359.
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utåt. De tvenne, hvilka omgåfvo genomgången från

hufvud- till utbyggnaden, pryddes med dels inknac-
°

kade dels inslipade figurer. A den ena sidan om

genomgången föreställdes en man med utsträckta

armar och utspända fingrar samt dolk vid sidan

framför ett djur och derunder en sköldform, å den

andra ett fartyg och deröfver ett kors med sex ar-

mar. I hufvudbyggnaden, som hade lergolf, hitta-

des ingenting; deremot märktes i utbyggnaden tvenne

stycken af lerkärl och några bensmulor samt aska

och sot efter eldning. Ofvanpå dithörande takhäll

fanns under jordhögen en stenhammare *). Då min-

nesvården ögonskenligen uppstått under stenåldern

och figurerne deruti ej rimligtvis blifvit efteråt an-

bragta; så har man äfven här ett säkert bevis der-

på, att hällristningar kunnat med stenverktyg ut-

arbetas och att sådana under stenåldern tillkommit.

’) Finn Magnusen, Runamo og Runerne. S. 514—520.

I
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vi

Hällristningarnes anordning.

Hällristningarne, hvilka föreställa mennisko- och

djurfigurer samt vapen och fartyg m. m., äro på

klippor eller på hällar utarbetade dels med omgif-

ningsstreck dels med helfördjupningar. Dessa af-

bildningar skilja sig i tvenne väsentliga omstän-

digheter från de mennisko- och djurgestalter m. m.,

som förekomma på många bland våra runstenar.

Vi finna aldrig hällristningarna i förening med

konstiga orm- och drakslingor, sirliga korstecken

och andra biprydnader, ännu mindre åtföljda af

några runinskrifter. Det är således häraf klart,

att hällristningarne måste betraktas såsom sjelfstän-

diga minnesmärken, då deremot runstensfigurerne

egentligen utgöra inskrifternas biprydnader, ehuru

de äfven någon gång tyckas vara upplysningsvis

anbragta.

Hällristningar, hvilka på längre afstånd ej kunna

upptäckas och flerstädes till betydliga delar öfver-

höljas med jord, äro svåra att igenfinna. Detta för-

hållande bevises deraf, att få fornforskare lemnat

underrättelser om några dylika. Detta bevises jem-

väl af de olika framställningar, som man fått af

de hällristningar, hvilka blifvit för längre tid se-

dan upptäckta och hvilka flere gånger blifvit afri-

tade t. ex. den, som Petrus Adolph us hittat nära

Brastads kyrka i Stångenäs härad, och den, som

finnes vid Taunton River i Amerika. Jag anser
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mig således vara förpligtad att i afseende härpå

redogöra för det sätt, hvarpå jag undersökt och af-

ritat våra hällristningar, innan jag uttalar min me-

ning rörande deras betydelse och ålder.

De klippor, hvilka utmärka sig med hällristnin-

gar, ligga merendels på V 4 ända till
3
/ 4 mils afstånd

från hafvet och tillhöra bergsluttningar, som bilda

dalar, hvarigenom stundom bäckar framflyta. För-

modligen ha der varit hafsvikar, vid hvilkas klipp-

stränder man inristat sina storverk. På annat sätt

låter det svårligen förklara sig, hvarföre man velat

på ödsliga ställen nedlägga så mödosamma arbe-

ten. Af dessa klippor äro de fleste dels mer dels

mindre sluttande, få ha nära lodrätta, andra nära

vågrätta lägen och många göra sig bemärkta ge-

nom en sva rtskimrande glans, hvilken förorsakas

af nedsipprande vatten. I allmänhet finnas i de

trakter, hva rest hällristningar förekomma, grafrör,

ättehögar och andra minnesmärken.

Man har många exempel på grofva misstag

af fornforskare, som gifvit fri utflygt åt sin inbill-

ningskraft, der en varsam undersökning bort ut-

rätta allt. Jag har derföre på det sorgfall igaste

bjudit till att akta mig för en vårdslös granskning

och afteckning, enär tolkningen blir i och för sig

sjelf ganska svår utan att göras genom någon oupp-

märksamhet eller missritning svårare. Jag anser

mig således icke böra här förtiga den noggrannhet,

hvilken jag till synvillors undvikande iakttagit och

hvilken varit följande. Mullen å ristningarna un-

danröjdes, mossan derpå lösrefs med en jernskrapa,

vattnet afleddes och hällen rensades och somlig-
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städes tvättades. Yoro figurerne små och orediga,

nödgades jag till mera visshets vinnande besöka

stället den tiden på dagen, då solstrålarne föllo

snedt emot dem, så att de genom ljuset och skug-

gan bättre åtskiljdes från den oarbetade ytan. Man
kan efter solens nedgång vinna samma ändamål

med en lykta. I den mån granskningen var svår,

nödgades jag att färre eller flere gånger inställa

mig. Vid dessa tillfällen medhades krita, hvarmed

omgifningsstrecken uppdrogos. Det visade sig äl-

ven vara gagneligt att med fingerspetsarna utröna,

huruvida en linie var naturlig eller konstgjord,

emedan den i förra fallet var i bottnen och på

sidorna mindre jemn än i det sednare.

Sedan figurerne på berörda sätt fått ett be-

stämdt utseende, indelades de i qvadratrutor, som

höllo 1 fot i hvarje sida. Dessa rutor utmärktes

med 0, 1, 2, 3, o. s. v. i längd och bredd. Lika-

ledes uppdrogs det medtagna bladet i rutor med

sina numror efter gifven skala. Afritningen bör-

jades med det, som rymdes inom 0 och 1, hvar-

med rutvis fortsattes. På sådant sätt kan ingen-

ting förbigås af den uppmärksamme, men utan denna

hjelpreda kunna misstag svårligen undvikas, åtmin-

stone bli aldrig rätta afstånd iakttagna, hvilka ej

böra försummas. Då figurerne äro dels med blotta

omgifningsstreck afbildade, dels helt och hållet in-

gräfda och ha ifrån V 2 till 1 */
2 tums fördjupning,

har jag iakttagit dessa skiljaktiga teckningssätt.

Hällristningarne äro än mera än mindre tydliga

i förhållande till den bergart, hvarå de finnas,

och den redighet, hvarmed de blifvit utarbetade.
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Man råkar dem ofta till en del, ja stundom nä-

stan alldeles genom vittring utplånade, t. ex. i Bo-

huslän, Qville härad och socken å Lilla .Joreds ut-

mark, hvarest några orediga linier efter fartyg skön-

jas pä sluttningen af en fuktig bergsbrant, som be-

tydligen lidit af vittring. Sällsyntare äro de häll-

ristningar, hvilka forblifvit alldeles oskadade, t. ex.

de djur, fartyg och hålor, som träffas i samma land-

skap, Tanums härad och socken i Tegneby gärde

å en berghäll, hvilken alltid håller sig fuktig.

Min uppgift, att hällristningarne blifvit dels

inknackade dels inslipade, har Holmberg bestridt,

hvadan jag finner mig uppkallad att utförligare ut-

reda denna fråga. Han påstår, att hällristningarne

blifvit inhuggna med jernverktyg. 'Ingen, som

sett en hällristning, kan,” såsom han säger, ”undgå

att inse detta, emedan figurernas skrofliga botten

uti den oftast glattslipade berghällen på det på-

tagligaste visar, att en jernhacka och ej en knac-

kande eller gnidande sten varit begagnad till dess

förfärdigande.” Vidare anföres, att inslipning af

50 till 100 figurer erfordrade minst tiotal af år,

och att dymedelst endast långa rätliniga figurer

kunde utföras och att en oerhörd mängd af flinta

skulle dertill åtgå. Såsom ett ytterligare bevis för

otroligheten, att hällristningarne blifvit utarbetade

med sten icke med jern, omnämner Holmberg, att

han förgäfves sökt afslipa en blifvande grafsten,

ehuru tre dagsverken dertill användes *).

’) Holmberg, Bohusläns historia och beskrifning, D. I. S. XV
- XIX. Skandinaviens hällristningar. S. 9, 10.
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Dessa mot min mening anförda skäl äro lätt

tillbakavisade. Man skall isanning vara alldeles

obekant med finare stenarbeten, om man anser, det

en gneis- eller granithäll icke kan utan jernverk-

tyg bearbetas. En person, hvilken är något van

vid stenhandtering, kan med en kantig och hård

gråsten lätt i gråberg inknacka linier, som få vid-

pass en half eller hel tums bredd med ringa djup,

och han kan derefter lika lätt slätslipa desamma

med en smal och lös sandsten. Man kan ännu lät-

tare inknacka breda linier och isynnerhet hela fi-

gurer, hvartill större och verksammare stenar an-

vändas, och hvarå slipning äfvenväl blir beqvä-

mare. Holmberg säger, att till inknackning har

endast flinta kunnat begagnas, och att någon lem-

ning af sådan ej funnits vid någon hällristning.

Det är en ganska känd sak, att gråberg eller grå-

sten har enligt dess olika beståndsdelar mycket

olika fasthet. Ja, det finnes sandstensarter, som

äro hårdare än vanlig gneis och granit. Det är

äfven nogsamt bekant, att lika hårda stenarter ge-

nom knackning inverka på hvarandra. Således har

flinta ingalunda varit behöflig för inknackning af

hällristningarna. Att lösare sten varit mest tjen-

lig till slipning ligger i sakens natur.

Om hällristningarne ej kunnat på berörda sätt

utarbetas, så bör med mycket skäl frågas, huru man

kunnat med stenverktyg tillknacka, slipa och genom-

borra de fina och släta stensaker, hvilka till stor

mängd hittas i Skandinavien och annorstädes; ja

huru man kunnat, hvilket jag anser ännu svårare,

tillknacka och slipa flintverktyg. Framförallt sy-
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nas långa och tunna knifvar af tlinta förutsätta en

beundransvärd skicklighet i dylik väg, att ej tala

om pilspetsar och metkrokar af samma ämne, hvilka

blifvit med en synnerlig säkerhet utarbetade. Häll-

ristningarnes inknackning och finslipning äro jem-

forelsevis rentaf obetydligheter, och en större så-

dan skulle af några skickliga stenarbetare kunna

på få dagar verkställas med idel sten af hårdare

och lösare arter. Men allt tvifvelsmål om ifråga-

varande möjlighet måste väl ovedersägligen för-

svinna vid betraktande af den skicklighet, hvarmed

flere vildar å Söderhafsöarna visade sig, ehuru

alldeles obekanta med metallverktyg, bearbeta myc-

ket hårda stenarter t. ex. flinta, jaspis o. s. v. Vil-

darne å Österön, hvilka endast hade stenverktyg,

tilldanade och genomborrade ansenliga stenpelare

för husbyggnad. Huru obetydliga äro icke häl 1-

ristningarne i jemförelse med dylika företag. Kort-

ligen om hällristningarne ej kunnat utan jernverk-

tyg utarbetas, huru skulle då de storartade och

väl utförda byggnads- och bildverk utan dylika

verktyg tillkommit i Amerika före dess upptäc-

kande. Alltså är nyssberörda påstående en ren

barnslighet, som knappt förtjenar en vederlägg-

ning; men ickedessmindre måste i afseende på det-

samma några ord tilläggas.

Beträffande den invändningen, att hällristnin-

garnas skrofiiga botten röjer, att de blifvit inhuggna

med en jernhacka, måste jag i afseende härpå

förklara, att somliga ha en ganska jemn botten,

då deremot andra ha en skroflig, och orsaken här-

^ till är mycket lätt att utreda. Alla våra bergtaf-
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lor tyckas till en början blifvit inknackade och se-

dan bättre eller sämre eller också alldeles icke till-

slipade. Man måste jemväl besinna, att den fina

yta, som hafvets svall i en urtid gifvit åt våra

klippor, längre motstår vittring än de linier och

fördjupningar, hvilka blifvit derå inknackade och

inslipade. Stenkornens sammanhållning lider icke

af hafvets öfversköljning, men väl genom krossning

derå. Då vi dessutom finna hällristningar, som till

största delen blifvit genom vittring förstörda; så

torde väl häraf vara uppenbart, att de berghällar,

hvilka i en aflägsen forntid valdes till dylika ar-

beten, varit alldeles oskadade. Om således sjelfva

berghällarne flerstädes kunnat under denna lång-

variga tidrymd till sin fina yta söndervittra, så är

det väl mindre underligt, att många hällristnin-

gar, som ursprungligen haft en slipad botten, fått

genom luftens åverkan en skrofiig. Grannsynta

forskare ha i sednare tider visat, att hällristnin-

gar i Amerika ja äfven i Danmark icke blifvit

inhuggna utan inslipade. Om man slutligen vill

med någon uppmärksamhet jemföra häll- och run-

ristningar, skall man finna en stor skiljaktighet i

deras arbetssätt. De förra äro nemligen breda och

grunda, de sednare tvärtom smala och djupa. Att

runristarne begagnat jernverktyg är jemväl i sig

uppenbart.

Det bevis, som Holmberg hemtat deraf, att han

icke förmått på tre dagar slätslipa en tillärnad

grafsten, är af intet slags betydelse; då han der-

med ingalunda betett sig så, att det kunnat lyckas.

Föröfrigt torde det tillåtas mig, som öfver ett fjer-



79

dedels sekel hälft ledning af en stor stenhuggar-

verkstad, försäkra, att jag genom försök erfarit, det

så enkla och råa figurer som hällristningarne ej äro

svåra att med stenar utarbeta.

Hvad Holmberg vidare andrager för att be-

visa, att hällristningarne måste tillkommit under

jernåldern, skall nedanföre tagas i närmare skär-

skådande. Jag hoppas nemligen kunna med väl-

grundade skäl ådagalägga, det hällristningarne äro

bland våra äldsta minnesmärken.



VII.

Hällristningarnes betydelse.

Vi ha ofvanföre sett, att hällristningar finnas både

på Nordsjö- och Östersjökusterna, ja de träffas
#

1
o

ända från Bergenhuus stift tillochmed Ångerman-

land. Det tyckes vara häraf påtagligt, att den

folkstam, som utarbetat hällristningarna, varit vidt

kringspridd i Norden och att den i anseende till

deras talrikhet en längre tid uppehållit sig här.

öm man närmare undersöker våra bergtaflor, lär

man snart finna, att de figurer, livilka derå före-

ställas, icke kunna nöjaktigt förklaras genom skal-

dernes och sagoskrifvarnes skildringar af deras

landsmäns seder ocli bruk. Hällristningarne måste

alltså tillhört en folkstam, som befunnit sig på en

vida lägre ståndpunkt af bildning än den nation,

hvarmed vår historia börjar. Det vanliga sätt att

förklara ett lands äldsta fornlemningar af den äld-

sta folkstam, som der enligt historiska underrättel-

ser varit rådande, har sällan framgång. Mennisko-

raserne tillhöra

kor, isynnerhet

Norden vanliga.

icke uteslutande vissa landsträc-

ka in- och utvandringar varit i

Föröfrigt stå ofta olika mennisko-

raser under lika kulturstadier i liknande förhållan-

den till hvarandra. De hufvudsakliga skiljaktig-

heterne betingas egentligen af de särskidta luft-

streckens olikheter. Yildarne i Norra Amerika och

på Söderhafsöarne ha liksom Nordens urinbyggare

brukat verktyg och vapen af sten och flinta. Alla
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dessa råa folkstammar ha isynnerhet nedlagt upp-

finnings- och arbetsförmåga på deras fartyg. Det

kan således icke väcka någon förundran, att, så-

som fiere fornforskare redan anmärkt, våra urgamla

verktyg och vapen på det närmaste öfverensstäm-

ma med dem, hvilka man funnit i A orra Amerika

och på Söderhafsöarna. De anfallsvapen, som före-

ställas på våra berghällar, likna sten- ej jernva-

pen, och de fieste der förekommande fartyg likna

litet eller intet de långskepp och båtar, som i sa-

gorna beskrifvas. Våra klippor förete ett slags

enkel- och dubbelfartyg, hvilka tyckas noga öfver-

ensstämma med de kanoter, som kaptenen J. Cook

med fiere funnit under deras upptäcktsresor till

Söderhafsöarna. Mera härom nedanföre.

Hällristningarne ha dessutom en egen och be-

stämd hållning både i arbets- och föreställnings-

sätt, de måste således härröra från en folkstam,

hvilken, obekant med allt slags bokstafsskrift, ut-

bildat en figurskildring, hvars syftning varit lika

enkel som begriplig. Ehuru både djurfigurer och

fartyg m. m. merendels röja en omsorgsfull utar-

betning, sakna de likväl naturliga proportioner samt

geometriska och perspektiviska förhållanden till hvar-

andra. Man tyckes dock velat med större figurer

och gröfre lemmar antyda mera anseende och styr-

ka, och man tyckes isynnerhet nedlagt möda på

dylika föremåls utarbetning, hvilka företrädesvis för-

tjent uppmärksamhet. Man har anmärkt, att en

förvånande likhet röjes i de många samlingar, som

finnas af Mexikanska bildskrifter, och att de tyc-

kas vid första påseende vara kopierade af hvaran

-

6
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dra. Alla förete en ytterlig felaktighet i konturer,

men en småaktig omsorg i detaljer. Figurerne äro

merendels undersätsiga med ofantliga hufvuden,

mycket korta bålar och fotter stundom liknande

fågelklor o. s. v. Allt antyder konstens barndom.

Men man bör icke, såsom Al. von Humboldt rät-

teligen erinrar, här glömma, att folk, hvilka ut-

trycka sina tankar genom teckningar och hvilka

måste i anseende till deras olika samhällsförhål-

lande ofta bruka en blandad bildskrift, lägga så

föga vigt på en felfri målning, som Europas lärde

bekymra sig om skönskrifning 1

).

Det tyckes således icke vara svårt att inse,

hvarföre våra bergtaflor ha sinsemellan en så be-

stämd hållning, ehuru jag visserligen icke kan anse

dem vara annat än enkla bildteckningar, hvilka

böra lika enkelt förklaras som bildgrupperne å Tra-

jani kolonn. Ännu mindre tror jag mig äfventyra

ett misstag, om jag påstår, att den folkstam, hvars

bergtaflor röja lika liten konstfärdighet som sam-

hällsordning, snarare liknat Amerikas och Söder-

hafsöarnas vildar i sin groteska figurteckning än

den täflat med Egyptens prester i mustisk hiero-

glyfskrift. Jag anser dessa bildverk ej heller kunna

förklaras af Skaldas gåtlika framställningar, ehuru

sinnrik en dylik idé förefallit mig; ty det är up-

penbart, att den enfald,' som hällristningarne åda-

galägga, svårligen kan gifva anledning till eller

tåla förklaring af den hemlighetsfulla eller fast-

’) Al. de Humboldt, Yues des Cordilléres et Monumens de9

Peuples indigenes de rAmérique. T. I. p. 198, 199.
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hellre tillkonstlade spetsfundighet, hvilken förekom-

mer i Skalda. Allraminst tyckes någon sådan

förklaring deraf rimma sig, som vår berömde

Liljegren försökt. Han anser nemligen en man
med upplyftade armar för ett träd, en håla för en

vattendroppe, en orm med gapande hufvud för en

bölja m. m. och han gör häraf sammansättningar

och förklaringar. Det förefaller mig märkvärdigt,

att en skicklig fornforskare kan af de mest god-

tyckliga förutsättningar draga alldeles godtyckliga

slutsatser och på slika grunder påstå, att liällri-

starnes beteckningssätt haft inflytande på skalder-

nas talesätt, och att dessa enkla figurteckningar äro

Nordens äldsta och alldeles egna skriftecken och

runor 1

). Dylika påståenden förtjena sannerligen

ingen vederläggning, och ehuru högt jag uppskat-

tar denne lärdes förtjenster af vår fornkunskap; så

måste jag härvid erinra, att han tyckes i afseende

på denna fråga helt och hållet ha bortglömt sitt

vackra måtto: Melius est quodcunque verum, quam

omne quod ex arbitrio tingi potest.

För öfver tre årtionden sedan har jag ansett

hällristningarne vara en bildskrift och yttrat min

mening om desamma. Holmberg, som i många

fall delat mina åsigter derom, har rörande deras

ålder, hvilken jag trott tillhöra en förhistorisk och

mycket aflägsen forntid, antagit, såsom han säger,

på goda skäl, att densamma ligger emellan åren

500 och 900 af vår tidräkning 2
). Under nämnde

0 Liljegren, Runlära. Stockh. 1832. S. 19. 20.

2
) Holmberg, Skandinaviens hällristningar. S. 21, 28, 31.

6*
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tidrymd befunno sig Nordborne vid en temligen

framskriden kulturgrad; ty redan då hade de ett

ordentligare samhällsskick och en mera utbildad

konstfärdighet. Ett sådant folk kan ej rimligtvis

befatta sig med mödosamma och oskickliga bild-

huggerier, hvilka såsom hällristningarne röja en

oformlig hållning, en uppenbar råhet och i mån-

gen sammanställning en afskyvärd sedeslöshet. Här-

för skall nedanföre lemnas närmare redogörelse.

Jag har med synnerlig fågnad genomläst de

grundliga ehuru korta afhandlingar
,

som C. A.

Holmboe författat Om hällristningar i Norden 1

).

Men jag måste dock tillstå, det jag i flere afseen-

den icke kan dela den lärde författarens alltför be-

gränsade åsigter. De rundformer, hvilka jag för

längre tid sedan ansett för sköldar, ha flere forn-

forskare kallat hjul och som sådana uttydt desam-

ma; jag finner mig således vara skyldig att med

några ord förklara mig rörande denna ej ovigtiga

fråga. Ehuru dessa rundformer på ganska många

hällristningar skydda kämpande män och således

äro sköldar; lär ingen bestrida, att, fastän åkdon

blott å tvenne ställen afbildas med anspann, dit-

hörande hjul måste som sådana betraktas, ehuru

de fullkomligt likna sköldar. »Således böra dessa

cirkelfigurer ej alltid kallas för eller angifvas som

sköldar och ännu mindre som' hjul. Härvid bör

märkas, att samma cirkelfigurer, hvilka vanligtvis

äro fyrdelade men på några ställen åttadelade,

*) Forhandlinger i Videnskabs-SeJskabet i Christiania. Aar 1860.

S. 25-40. Aar 1864. S. 201—219.
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alltså likna hjul icke med fyra utan med åtta

ekrar; men härvid måste dock erinras, att, om en

sköldring merendels blifvit förstärkt med ett en-

kelt kors, en sådan väl också kunnat förstärkas

med tvenne, och att en håla i midten torde sna-

rare afse en sköldknapp än ett hjulnaf. Vidare

bör härvid besinnas, att, när en enkel ring eller

två sådana inom hvarandra ej innesluta kors, men
deremot ha hålor i midten, dylika rundformer väl

icke kunna anses för hjul. Det synes mig lik-

visst vara mer än sannolikt, att en cirkelfigur med

och utan kors uti en mycket aflägsen forntid varit

i Norden liksom bevisligen i Amerika en afbild

af solen, som vildar företrädesvis dyrkat. I Ame-

rikas bildskrift föreställes solen dels med dels utan

fyrdelning och stundom med stundom utan omgif-

vande strålar. Att hällristarne, liksom vildarne i

Amerika, afbildat solen eller den store anden så-

som en cirkelfigur synes mig vara ganska troligt;

helst man finner i en grottbyggnad i Irland vid

Dowth en cirkelfigur med omgifvande strålar och

derjemte släta cirkelfigurer. Att den förra beteck-

nar solen och de sednare sköldar är min öfverty-

gelse. S. Nilsson säger, att samma figurer äro

hållna i alldeles lika stil som de, hvilka finnas i

den ryktbara stenkistan vid Kivik i Skåne. De

äro således inknackade och inslipade, såsom andra

hällristningar, och utarbetade med stenverktyg, om

de också tillkommit i bronsåldern. Jag måste i

anledning af det nyssanförda helt uppriktigt till-

stå, det jag icke kan dela den meningen, att rund-

former, som ej betäcka stridsmän, alltid föreställa
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vagnar, hvilka anses blott beteckna dödas hädan-

fard. Då ibland de många hundra fartyg, som häll-

ristningar förete, intet enda röjer något tecken till

anspann; så synes det förmenande, att de föreställa

slädar, ej förtjena någon vederläggning. Att dessa

talrika fartyg blott tillkommit för angifvande af

aflidnes bortgång kan jag icke antaga, helst de-

samma dels ha dels sakna besättningar och ej säl-

lan förete drabbningar. Då härtill kommer, att i

förening med fiere sköldar och fartyg många fäkt-

ningar till häst och fot afbildas och en stor mång-

fald af djur, fåglar och ormar, och, såsom det tyc-

kes, åtskilliga lefnadsförhållanden åskådliggöras

;

kan jag icke biträda det yttrande, ’at den store

Masse af Figurer, som ere indristede paa Klippe-

flader og Stene her i Norden, ere Mindesmmrker

over Afdöde, hvis Hedenfart de symbolisk betegne/

Mig synes det vara vida antagligare, att hällrist-

ningarne med sin mångfald af föremål äro lemnin-

gar af en enkel bildskrift, hvarmed ett urfolk, som

saknat begrepp om bokstafsskrift, försökt för sam-

tid och efterverld anteckna sina lefnadsförhållan-

den. Ej allenast de många träffningar samt tal-

rika djur och fåglar utan isynnerhet de flerfaldiga

högst otuktiga styggelser, hvilka förekomma å häll-

ristningarna, tyckas föga passande tor minnestaf-

lor, som afbilda dödas öfvergång från denna till

en annan verld.

Emot två årtusen före Christi födelse var en

åtta] inig stjerna i Assyrien en sinnebild af solen

och gudomen. Denne sinnebild, hvilken äfven teck-

nats sexlinig, har troligtvis gifvit anledning till
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en liktydig figur nemligen ett kors, som vida öf-

ver ett årtusen före vår tidräkning helighållits i

Egypten och på samma tid haft hos forntidens alla

bildade folk i Asien, Afrika och Europa en hög

religiös betydelse. Samma heliga tecken har uti

Amerika före dess upptäckande varit och är ännu

rådande bland Indianerna. Ett vanligt kors utgö-

res af fyra armar, hvilka äro lika långa och vin-

kelrätt träffa hvarandra. Men stundom består ett

kors af sex stundom af åtta armar, som ha lika

längd och lika afstånd sins emellan. Liksom stjer-

nans linier ej sällan omgifvas af en ring, omslutas

äfven korsets armar af en sådan, hvadan en dylik

figur fått utseende och benämning af ett hjul. För-

öfrigt bör det noga märkas, att korset under he-

dendomen ej alltid betecknat solen och gudomen,

och att det stundom blifvit användt till ornering.

Liksom stjernan och korset angifva solen och gu-

domen, så afse den förras linier och det sednares

armar, som sprida sig från medelpunkterna, solens

utstrålning eller gudomens emanation i universum.

Med temlig säkerhet kan ringen förklaras; ty den

åsyftar det oändliga både i tid och rum. Någon

gång utgöras korsets fyra armar af lika många

rätvinkliga eller mer och mindre böjda linier, hvilka

svänga sig efter hvarandra. Ett sådant kors tyc-

kes beteckna den store andens rörelsekraft eller

verldsalltets kretslopp. Om korset uppkommit af

stjernan, tyckes det ha såsom en förenkling fått

fyra armar. I sådant fall är det mindre under-

ligt, att korset stundom företer i öfverensstämmelse

med stjernans linier sex tillochmed åtta armar.
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Korset har uti en urtid fått ganska skiljaktiga for-

mer, af hvilka den, som framter tre armar, är den

vigtigaste. Det synes emedlertid vara föga svårt

att inse orsaken, hvarföre korset ej sällan förestäl-

les med tre armar, hvilka äro dels raka dels krökta

efter hvarandra. Tretalets höga betydelse var nem-

ligen flere sekler före Christi födelse omfattad

af många mer och mindre bildade folk. Detta

förhållande bevises af Trimurti uti Orienten, af

Zeus den treögde i Grekland och af Har, Jafnhar

och Thridje i Norden, ehuruväl detta trefaldighets-

begrepp under tidernas längd blifvit genom mång-

guderi mer och mer försvagadt.

Det är bekant, att flere hedniska sinnebilder

tidigt antogos af de christne. Af dessa sinnebilder

var korset det mest träffande. Det var nemligen

hedendomens allmännaste och betydelsefullaste sym-

bol för gudadyrkan och det blef i christendomen

vida heligare, emedan detsamma erinrade om fräl-

sarens dödssätt. Föröfrigt fick korset liksom hos

hedningarna äfven hos de christna flere skiljaktiga

former. Jag har ansett dessa helt korta antydnin-

gar om stjernans, korsets och ringens uråldriga

betydelser vara nödiga för att närmare belysa lik-

nande tecken å hällristningarna. I händelse nå-

gon skulle härom önska en närmare kännedom, kan

en sådan fås af L. Mullers lika grundliga som ut-

förliga afhandling om detta högst intressanta ämne 1

).

') L. Miiller, Religiöse Symboler af Stjerne- Kors- og Cirkel-

form hos Oldtidens Kulturfolk i Det kongelige danske Yidenska-

bernes Selskabs Skrifter. R. 5. B. 3. H. I. Kjöb. 1866. S. 58

— 149.



89

Att korset under sten- och bronsåldern varit

kändt i Norden såsom en betydelsefull sinnebild

är uppenbart. Den stora griftbyggnaden, som 1805

öppnades å Axevallahed, innehöll å en dithörande

stenhäll ett vanligt kors utan ring. Detta kors här-

rörde alltså från stenåldern. På berghällar i Bo-

huslän ärö Here olikartade kors inristade. I Ta-

nums socken under Tegneby gård å Fintorp ses

på en sluttande berghäll tre vanliga kors i förening

med en stor myckenhet hålor. Pl. I. lig. 1. och

Pl. IL lig. 1. LIelt nära Bottna kyrka i Qville hä-

rad företer en berghäll sex bemannade fartyg och

derframför ett vanligt kors. Uti Tanums socken

och Bro utmark föreställas å en mycket stor och

ovanligt slät berghäll många dels bemannade dels

obemannade fartyg, flere stridsmän till häst och

fot samt boskap, fåglar och hålor, derjemte ses två

vanliga kors, hvilka i hvarje vinkel utmärkas med

en håla, Pl. I. hg. 2. Vanliga kors med omgif-

vande ringar förekomma på ganska många berg-

tallor. Pl. I. fig. 3. Någon gång prydes ett ringkors

med en håla i midten af hvarje fält, t. ex. i Ta-

nums socken på Håkebytorps egor i söder om Tofva

mad. Pl. I. fig. 4. I samma socken ej långt ifrån

Fintorp märkes ett stort ringkors i förening med

ett litet och deromkring några fartyg, många hå-

lor samt Here menniskor och djur. Det större kor-

sets alla fält äro uppfyllda med hålor, men det

mindres ha inga sådana. I Tanums socken vid en

bäck emellan Lilla Gerums och Kyrkoryks egor

ses ett kors med sex armar utan ring. Pl. I. fig. 5.

Under detta kors sitter en fågel. En stor mängd
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fartyg, raenniskor och djur afbildas å samma berg-

häll. Stundom finnas åttaarmade kors, hvilka om-

slutas af enkla eller dubbla ringar. Sällan har ett

dylikt kors en liten ring eller båla i midten. Ex-

empel på dessa föga vanliga kors träffas i So-

tenäs härad, Brastads socken och Stora Backa

gård å Disåsen, Bråteberget samt Hageberget.

Pl. I. fig. 6 och 7. Stundom förekomma bara rin-

gar, bvaribland en och annan utmärkes med en

håla i midten. Några exempel härpå förete nyss-

nämnda ställen. Såväl de åttaarmade korsen som

de bara ringarne äro alltid förenade med fiere an-

dra slags ' föreställningar. Alla dessa olikartade

kors och särskilda ringar kunna ej rimligtvis ha

symboliska och ännu mindre liktydiga syftningar.

Då ringkors ofta förekomma på askurnor, torde de

såsom sinnebilder af evigheten antyda menniskans

förflyttning från förgängligheten till oförgänglig-

heten. Det säkra är åtminstone, att, såsom jag re-

dan anmärkt, fyrarmade ringkors, som äro fastade

på kämpande män, beteckna sköldar, och att lika-

dana kors, hvilka äro anbragta å förspända åkdon,

måste angifva hjul. Måhända äro kors utan rin-

gar och ringar utan kors blotta förkortningar af

sköldar, och möjligtvis torde fyr- och åttaarmade

ringkors med midtringar eller midthålor vara hjul

och antyda åkdon. Ringen, som i och för sig be-

tecknar det oändliga, kunde äfven antyda det ovissa

i menniskans öden och måhända hennes öfvergång

från det timliga till det eviga. I Tanums socken

och nära Tegneby gård å en bergskulle Hofträdet

ses några kämpande män, af hvilka en står på en
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ring. Pl. III. fig. 1. Det skall nedanföre visas,

att fiere ringar, som äro anbragta inom hvaran-

dra utmärka sköldar.

På hällristningarne linnes ett annat slags kors

med krökta armar. Ytterst i Sotenäs härad oeh

Askums socken på Hogenäs egor förmärkas å berg-

branter tvenne kors, af hvilka hvartdera har fyra

armar, som likna rundslutna blad och luta sig ef-

ter hvarandra. Det större korset har i midten och

mot ändan af hvarje arm samt i hvarje vinkel en

håla, men saknar omgifvande figurer. Pl. I. fig. 8.

Det mindre korset har inga hålor, men omgifves

af några otydliga kors. Holmberg säger, att den

christna vidskepelsen vid byggande af Bottna kyrka

har otvifvelaktigt anbragt det kors, hvilket finnes

å en närbelägen hällristning, för att skydda denne

helgedom mot ond inflytelse af ett hedniskt min-

nesmärke. Samme författare yttrar om de tvenne

nyssberörda korsen, att de äro godtyckliga figurer,

liknande runor och bomärken och synbarligen yn-

gre än våra bergtaflor, ehuru tillräckligt gamla för

att hålla sig omkring tiden, då runor ännu använ-

des 1

). Detta visar påtagligen, att Holmberg icke

känt korsets fornhedniska tillkomst, omätliga sprid-

ning, höga betydelse och olikartade skaplynne. Ett

kors med fyra spiralformiga armar, som svänga sig

efter hvarandra, märkes bland tjugoåtta bemannade

och tre obemannade fartyg samt fiere ringar, många

hålor och tre fotsulor i Tunge härad och Foss soc-

ken å Löbergs utmark. Pl. I. fig. 9. Samma kors,

’) Holmberg:, Skandinaviens hällristningar. S. 121, 125.
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hvilket Holmberg anser vara obegripligt, synes mig

enligt min ofvanyttrade mening om ett sådant vara

en sinnebild af den store anden och således i hög-

sta grad betydelsefullt både med afseende på men-

niskans närvarande och tillkommande öde.

Ett eget slags figur bland hällristningarna har

fyra spiralformiga armar, af hvilka två och två

vända sig emot hvarandra. En sådan finnes i Bra-

stads socken på Stora Backa gård och Disåsen.

Pl. I. fig. 10. Äfven förekommer en och annan

figur med tre spiralformiga armar, hvaraf de två

äro vända mot hvarandra, men den tredje saknar

en motsvarande. Exempel på en dylik figur råkas

i Tanums socken och nära Tegneby på Hofträdet.

Pl. I. fig. 11. Äfven förekomma figurer, af hvilka

hvardera har blott två spiralformiga armar, som

kasta sig mot hvarandra. En sådan figur finnes

i Tanums socken å Rylands utmark till venster

om bivägen vidpass midt emellan Plede och Ulfve-

sked och en annan i samma socken å Fossumtorps

utmark vid byvägen till Yarlös. Pl. I. fig. 12.

Bland hällristningarna märkes jemväl en figur, som

liknar en spiralformig och fristående arm. I So-

tenäs härad Tossene socken å Yalla gård och

Björnemyren ses en sådan arm tillika med flere be-

mannade och obemannade fartyg, några hålor, två

menniskor och en fotsula. Pl. I. fig. 13. Med myc-

ket skäl kan frågas, hvad dessa fyra sistberörda

figurer månde betyda, och derpå kan naturligtvis

blott svaras med förslagsmeningar. Det torde til-

låtas mig våga en sådan. Den fyrarmade figuren

liknar en såkallad julkuse, det är ett julbröd, hvil-
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ket jag i min ungdom sett framsättas ej allenast

i landsorten utan äfven i hufvudstaden. Man har

förmodat, att detta bröd vore ett minne af Freys

julgalt, vid hvars förtärande våra hedniska förfä-

der gjorde heliga löften. Då samma bröd, som full-

komligt liknar den ifrågavarande figuren, men all-

deles intet djur, måste den ovanliga formen och

den bestämda bakningstiden ha ett annat ursprung.

Kuse är ett urgammalt ord, hvilket betyder herre

och husbonde. Detta ord är ännu i sådan bemär-

kelse brukligt bland svenska allmogen. Då någon

söker att förhäfva sig öfver andra, heter det: A
r

i 1

1

du vara kuse för oss l
). Denna benämning tyckes

således visa, att sagda bröd erinrar om en urål-

drig soldyrkan i Norden. Skilnaden mellan först-

berörda kors med fyra krökta armar och det nu

ifrågavarande består blott deruti, att det förras ar-

mar kasta sig åt samma håll, men det sednares

parvis mot hvarandra. Det vill således synas, som

de fyra armarne blifvit på nämnda sätt samman-

dragna för att beteckna solens svaga inflytande un-

der midvintern, då stor högtid i hedendomen an-

ställdes för hennes återkomst. Deraf torde genom

figurens sönderdelning den ene armen blifvit ett

tecken för våren, de tvenne för sommaren, de trenne

för hösten och de fyra för vintern.

Såsom ett ovedersägligt bevis på korsets an-

vändande under bronsåldern synes det vara till-

räckligt att nämna följande. Uti det kongelige

Museum for nordiske Oldsager i Köpenhamn fin-

’) Se vidare härom J. Ihre, Glossarium Sviogothicum.
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nas två bronsknifvar, af hvilka den enes skaft ut-

göres af ett vanligt ringkors med fyra armar, den

andres blad framter ett fartyg och derframför en

sol med strålar samt bakom detsamma ett kors med

tre spiralformiga armar svängda efter hvarandra och

ofvanför en sådan fristående. En bronskam i sam-

ma museum prydes med en rundbåge, som fylles

med två ringkors. En annan bronskam derstädes

har uti en rundbåge ett kors, hvilket företer fyra

spiralformiga mot hvarandra vända armar och så-

ledes liknar en julkuse *). Då intet spår till or-

neringskonst märkes å hällristningarna, måste dit-

hörande kors vara idel sinnebilder, såvida de ej

beteckna sköldar och hjul; men enär en bestämd

dekorationsstil röjes å bronssaker, tyckas derå före-

kommande kors, ehuruväl alldeles lika med de nyss-

berörda, vara dels symboler dels ornamenter. Ej

allenast det kors, som bildar skaft å den ene knif-

ven, prydes med en kedjelik utstickning, utan äl-

ven bladets hela öfre del siras med sicksack i fyra

rader emellan räta linier. Om någon vill i skaf-

tets kors betrakta en helig sinnebild, måtte väl in-

gen vilja i dess utstickning eller i bladets sicksack

se sådana. Den andre knifvens fartyg är ganska

likt med dock något prydligare än en af hällrist-

ningarnas kanoter, men i stället för besättning ses

några bakåtlutade och inutsvängda krumelurer. Då

detta fartyg påtagligen är en putslustig utsmyck-

ning, tyckes såväl den strålande solen derframför

‘) J. J. A. Worsaae, Nordiske Oldsager i Det Kongelige Mu-

seum i Kjöbenhavn. Fordget Utgave. Kjöb. 1859. Fig. 170, 175,

233, 234.
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som den trearmade figuren derbakom och den en-

armade deröfver icke ha ditkommit såsom sinne-

bilder utan såsom sirater. Föröfrigt prydas bla-

dets sidor med fina bågslag och sicksack framför-

raka linier, livilka ej rimligtvis kunna anses för

annat än ornamenter. Att de tvenne ringkorsen

å den ene och spiralkorset å den andre kammen
äro blotta prydnader lär ingen bestrida. Om så-

ledes de likartade korsen under stenåldern uteslu-

tande blifvit använda som sinnebilder, ha de, en-

ligt en vanlig följd af en stigande kultur, under

bronsåldern stundom tjenat till meningslösa sira-

ter. Emedlertid ha korset och ringen hvar för sig

varit i Norden intill christendomens införande högt

aktade ehuru icke rätt förstådda. Man trodde nem-

ligen, att ett kors betecknade Thors hammarmärke,

och man begagnade ringen som en helig symbol

vid edgång 1
).

Det är mera än sannolikt, att ofvanberörda

grottbyggnader tillhört samma folkstam, som inri-

stat sina bedrifter på våra klippor, och att således

dervarande figurer måste i allmänhet betraktas så-

som hällristningar. Här bör icke förtigas, att man

å likartade minnesmärken i England, Skottland och

Irland, äfven i Tyskland och Frankrike trott sig

finna dels figurer dels karakterer. Då jag icke sett

några pålitliga teckningar af dithörande ristningar,

vågar jag naturligtvis icke bestämma något rö-

rande desammas egentliga syftning; men det vill

’) Snorre Sturl. Saga Hakonar Goda, kap. 18. Eyrbyggia Sa-

ga, kap. 4.
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likväl tyckas, som de grottbyggnader, hvilka finnas

i Norden och i nyssnämnda länder, tillkommit för

enahanda ändamål och fått ristningar af enahanda

syftning. Och det synes mig vara påtagligt, att,

såvida dessa fornlemningar böra tillskrifvas olika

folkstammar, de förutsätta hos sina ursprungliga

egare lika bildningsgrader. Kortligen jag håller

före, att man bör vara ytterst varsam vid uppsö-

kande af skriftecken å dylika minnesmärken. En
lärd resande såg barn hos vildar i Amerika rista

figurer, som fullkomligt liknade tvenne romerska

bokstäfver, ehuru dessa vildar icke hade något slags

begrepp om bokstafsskrift 1

).

Det är i högsta grad ovisst, huru de, som ve-

lat genom hällristningar föreviga sig, böra kallas.

Det är tvärtom mer än troligt, att ingen framde-

les kan med säkerhet bestämma, hvilka dessa ur-

inbyggare varit. Om några af de föreställningar,

som finnas å dessa minnestafior, låta till en del

förklara sig af de seder och bruk, hvilka Tacitus

tilläger Germanerna och sagoskrifvare tillegna våra

hedniska förfäder; så förekomma likvisst många så-

dana, som ingalunda passa för den folkstam, hvil-

ken med Oden invandrat. Då likväl hvarje folks

bildningsgrad kan i saknad af historiska efterrät-

telser någorlunda bedömas enligt dess efterlemnade

verktyg, vapen och byggnader m. m., så synas häll-

ristarne tillhöra en tidrymd, för hvilken ingen skrift-

lig underrättelse om Norden förefinnes.

’) Al. de Humboldt, Vues des Cordilleres et Monumens des

Peuples indigénes de l’Amérique. T. I. p. 185.
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Kimbrer och Teutoner, som före Christi fö-

delse uttågat från Norden och öfver Alperna in-

trängt uti Italien, buro praktfulla rustningar. Kim-
brernas rytteri, hvilket utgjorde 15,000 man, hade

hjelmar, som liknade hufvuden och framdelar af

vilddjur, jernharnesk och hvita sköldar, dubbelspjut

och slagsvärd 1

). Nordborne måste således vid Kim-
brernes och Teutonernes uttåg haft en vida högre

bildning än de urinbyggare, hvilka brukat verktyg

och vapen af sten och ben. Tacitus, som lefde i

första seklet efter Christi födelse, är den förste,

hvilken lemnar oss någon närmare kännedom om
vårt fädernesland. Denne författare beskrifver Sve-

onerne såsom en nation, den der hade en icke obe-

tydlig bildningsgrad. De voro mäktiga till lands

och vatten och värderade rikedomar. De hade en

furste, som utan gensägelse hörsammades, och de

fingo ej såsom de öfriga Germanerne bära vapen,

hvilka förvarades af en särskild tygmästare, eme-

dan hafvet hindrade hastiga öfverrumplingar och

freden kunde förorsaka inbördes oroligheter. Denne

tygmästare var en träl, emedan konungen ansåg

en ättstor, friboren eller frigifven man mindre på-

litlig
2
). Ar

i se redan här ett samhällsskick, som

icke kan tänkas hos vildar, hvilka rent sakna me-

taller. Också talar Tacitus ingenstädes om dylika

bland Germanerna. Alla våra inhemska urkunder

tillägga Oden och Åsarna rustningar och vapen af

jern och metall, ej af sten och flinta; men deremot

') Plutarchi Marius, cap. XI, XXV.
2
) Taciti Germania, cap. XLIV.

7
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finna vi ej sällan hos Nordens gamla skalder och

sagoskrifvare aningar om ett urfolk, som här bru-

kat de sten- och flintsaker, hvilka vi till mycken-

het finna inom Skandinavien. Guden Thor slogs

med sin stridshammare mot jätten Hrugner, som

förde en stenklubba 1

). Gudruns söner, hvilka

hade brynjor, hvarpå jern icke kunde bita, blefvo

på inrådan af en enögd man, Oden, ihjelslagne

med sten 2
). En konung Alf, som var en stor

trollkarl, fälldes af Orvar Odd med trollstenar 3
).

Thetleif kunde icke öfvervinna Sigurd, innan den

förre fått den sednares segersten 4
). Dessa sago-

berättelser visa, att man ansett stenvapen tillhöra

en jätteslägt, hvilken genom öfvernaturliga krafter

och trollkonster trotsade de skarpaste vapen.

Då hällristningarne ofelbart äro, såsom jag of-

vanföre visat, dels inknackade dels inslipade med

stenverktyg, och då så mödosamma arbeten helst

till en så ansenlig mängd icke rimligtvis utföras

med dylika hjelpmedel, om bättre förefinnas; så sy-

nas ifrågavarande minnesmärken tillhöra det ur-

folk, som här vistades före ja troligtvis långt före

Asarnes inflyttning. Det är i sig uppenbart, att

ett sådant urfolk innehaft en låg bildningsgrad, och

att detsamma till följe af bristande insigter och

otjenliga verktyg mindre idkat åkerbruk och handa-

slöjder än jagt och fiske samt föröfrigt sysselsatt

sig med ströftåg och fejder. Då vi tyvärr sakna

*) P. J. Resenii Edda, LV Daemesaga.
2
) Volsunga Saga, kap. 51.

3
) Orvar Odds Saga, kap. 38.

4

) Vilkina Saga, kap. 96— 98.
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underrättelser hos ut- och inländska häfdatecknare

om ett sådant urfolk i Norden, kunna vi deremot

hemta ej ovigtiga upplysningar i detta fall af de

grottbyggnader och stenkistor samt de sten- och

flintsaker, hvilka här i myckenhet hittas. Våra häll-

ristningar, som merendels i större mängd råkas i

närheten af berörda fornlemningar, synas dock med-

dela nöjaktigare upplysningar om den folkstam,

hvilken i en urtid här uppehållit sig.

Yi ha redan sett, att bildteckning, som före-

gått bokstafsskrift, troligtvis funnits i alla verlds-

delar; ett förhållande, hvilket bevisligen egt rum

både hos Amerikas och Söderhafsöarnas vildar, som

dymedelst sökt åskådliggöra sina fredliga yrken och

krigiska företag. Det är således i sig påtagligt,

att hällristningarne tillkommit i samma syfte och

att de till följd häraf måste efter en vidsträckt

uppsökning och granskning belysa den urtid, hvar-

om vi nu ha ringa kännedom.

1*



VIII.

Hällristarnes lefnadssätt.

I)å vi betrakta den förvånande mängd fartyg, som

utmärka bergtaflorna, ocli de många drabbningar,

livilka der afbildas, så kunna vi icke antaga, att

det urfolk, som efterlemnat dessa minnesmärken,

varit fega vildar, de der uteslutande idkat jagt och

fiske. Man träffar på mångfaldiga klippor afbil-

dade hästar, oxar, renar, bockar, ja stundom en

hel hjord af åtkillig boskap. En stor hällristning

å Bro utmark i Tanums socken företer bland myc-

ket annat en kreatursflock,’ som några fartyg nal-

kas. Fyra män, förmoligen herdar, tyckas med upp-

lyftade armar visa ångest eller tillbakaslå antå-

gande fribytare. Af denna talrika flock framstå 1-

les här ett kreatur. Pl. I. fig. 14. I Brastads soc-

ken å Stora Backa gård och Hageberget finnes en

ansenlig ristning, der en man, hvilken leder tre

kreatur, afbildas i omgifning af flere menniskor,

djur, fartyg och sköldar. Pl. I. fig. 15. Hofträdet

i Tanums socken och nära Tegneby gård framter

bland en mängd andra figurer en man, som har

tvenne oxar för en plog. Pl. I. fig. IG. På sist-

nämnda ställe afbildas en man, hvilken tyckes fäst-

hålla en ko i svansen för att draga henne tillbaka.

Pl. 1. fig. 1 7. Nära Skeppervalls gård i Bottna

socken och Qville härad finnes en liknande afbild-

ning. Det är svårt att bestämma, om der angif-

ves en annan Cacus, som bortsläpat ett kreatur,
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eller en man, som pröfvat sin styrka. I händelse

någon ville enligt Holmberg försätta hällristnings-

riden nära införande af christendomen, kunde denna

föreställning förklaras med ett gammalt lagbud.

Det stadgades nemligen uti en landskapslag, att,

om någon dräpit en spelman, det ålåg den åta-

lande att bestå följande prof. Han skulle med

smorda handskar och smorda skor fasthålla en qviga

i svansen under det hon, uppförd å en backe, fick

trenne slag. Om den åtalande bestod ett sådant

prof, erhöll han qvigan, i annat fall låg den dräpne

ogill 1
). I en annan landskapslag bestämdes, att

en sårad spelman skulle för * vinnande af upprät-
o

telse underkasta sig ett likadant äfventyr 2
). A

många bergtaflor ses hästar dels med dels utan

ryttare afbildade på här angifna sätt. Pl. I. fig. 18

och 19. I Vallby kyrka i Skåne förvaras en sten,

hvarå ett tvåhj uligt åkdon med tvenne förspända

hästar och trenne fartyg samt några hålor äro inri-

stade. Pl. T. fig. 20. En liknande föreställning mär-

kes å en sten uti Bredarör vid Kivik. På flere

hällristningar ses hundar samt hjortar, renar eller

eljar, getter eller får. Pl. I. fig. 21— 24. Enär

teckningarne äro föga noggranna, kan det icke alle-

städes bestämmas, om hällristarne angifvit renar

eller eljar, getter eller får o. s. v.

De renar, som flerstädes förekomma å våra

berghällar, visa, att landet under hällristningstiden

varit föga uppröjdt och att klimatet derigenom va-

') Östgötalagen. Drapa B. XVIII. 1.

2

) Vestgötalagen I. Lecare rseter.

I
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rit passande för detta djurslägle. Man har äfven i

skånska torfmossar hittat ben af renar, elgar och

uroxar. Då resebeskrifvaren Pytheas, som lefde

omkring 350 år före Christi födelse, anses af Strabo

vara den osannfårdigaste man *), och då Thule icke

kan till sitt läge bestämmas; så torde man icke

med någon visshet kunna af den förres berättelse,

fastän den sednare stundom visar sig vara alltför

tvifvelaktig, antaga, att Nordbornc långt före vår

tidräkning haft begrepp om boskapsskötsel och åker-

bruk. Flere fynd, hvilka jemte sten- och flint-
\

verktyg blifvit gjorda i griftbyggnader både ut- och

inom Skandinavien, gifva dock styrka åt den för-

modan, att Nordens urinbyggare ej allenast idkat

jagt och fiske utan äfven boskapsskötsel och åker-

bruk 2
).

Det hufvudsakligaste, som Iulius Caesar före

Christi födelse yttrat om Germanernas förhållan-

den, förtjenar all uppmärksamhet; enär Nordens in-

byggare på den tiden troligtvis i flere afseenden

liknat desamma. Enligt denne ryktbare författare

hade Germanerne inga Druider, och de höllo blott

solen, elden och månen för gudar, hvilka de sågo

och af hvilka de påtagligen gagnades, och de kände

icke ens ryktevis några andra gudar. Hela deras

lefnad bestod i jagter och krigsföretag, och de be-

mödade sig från barndomen om arbete och här-

dande. De, som längst hållit sig kyske, åtnjöto

•bland de sina det största beröm; emedan man för-

*) Strabo. Lib. IV.

J
) J. J. A. Worsaae, Om Slesvigs eller Sönderjyllands Oldtids-

minder. Kjöb. 1865. S. 27, 28.
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modade, att växten, krafterne och nerverne deri-

genom stärktes. Det ansågs i högsta grad skam-

ligt att före det tjugonde året ha nära umgänge
med en qvinna; föröfrigt fanns ingen blyghet, eme-

dan de utan åtskilnad badade i floderna och buro

hudar och korta betäckningar, och en stor del af

kroppen var naken. De vinnläde sig icke om åker-

bruk, och den större delen af deras föda utgjordes

af mjölk, ost och kött. Ingen hade någon bestämd

jordrymd eller egna gränser, utan de styrande an-

visade för hvarje år vissa jordstycken, som de un-

derlydande flngo ett år besitta, men borde ett föl-

jande afträda. Härtill anfördes många orsaker nem-

ligen, att de genom vanan icke skulle bortbyta sin

stridslust mot åkerbruk, att de icke skulle efter-

sträfva stora områden och de mäktigare fördrifva

de svagare från deras egor, att de icke skulle upp-

föra bättre byggnader till förekommande af köld

och värme, att penningbegär icke måtte uppstå,

hvarigenom förvecklingar och missförhållanden al-

stras, och att de måtte genom belåtenhet samman-

hålla mängden, när enhvar såge sig ha lika vilkor

sorm de mäktigaste. Under försvars- och anfalls-

krig valdes anförare, hvilka rådde öfver lif och

död. Under fred saknades gemensam styrelse, men

deremot skipade de förnämste i trakter och byar

rätt och bilade tvister bland de sina. Plundringar,

som företogos utom statens gränser, medförde in-

gen vanära, och de påstodos öfva ungdomen och

minska latheten. Det ansågs otillbörligt att våld-

föra främlingar, hvilka, af hvad orsak som helst

de ankommit till dem, skyddades mot oförrätt och
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betraktades såsom okränkbara, och alla hus stodo

för dein öppna och forplägning tillhandahölls. Der

funnos många slags vilda djur, hvaribland de ovan-

ligaste voro renar, eljar och uroxar. De sistnämn-

da, som voro mycket snabba och farliga, fångades

i gropar, och hornen beslogos kring öfra kanterna

med silfver och begagnades vid stora gästabud till

dryckeskärl 1
). Det var enligt Taciti berättelse svå-

rare att förmå Germanerne plöja jorden och afbida

skörden än utmana fienden och mottaga sår. Det

ansågs tillochmed vara fegt och håglöst att med

svett förvärfva hvad man kunde med blod förskaffa

sig. Det heter vidare, att männen under fredsti-

der idkade jagt eller voro sysslolöse, men q vin-

norna och gubbarne vårdade deras hus och bohag

samt skötte åkerbruk 2
). Här bör likväl erinras,

att dessa Iulii Csesars och Taciti yttranden gälla

en sednare tid och tvifvelsutan en annan folkstam

än hällristarnes.

öm jag icke kan antaga, att här funnits ett

jättelikt slägte, som begagnat verktyg och vapen

af sten, kan jag ej heller tro, att här lefvat en

dverglik folkstam, hvilken haft sådana af hrons.

Det är deremot ganska sannolikt, att hällristarne,

som hufvudsakligen användt sten, flinta och ben

till verktyg och vapen, samt derjemte nyttjat brons

till samma ändamål, haft vanlig kroppsstorlek.

De fleste stridsmän föreställas utan eller med

åtsittande plagg. Många föra sköldar, korta sido-

‘) Iulius Caesar de bello Gallico. Lib. VI. cap. XXI—XXVIII.
2

) Taciti Germania, cap. XIV, XV.



105

gevär eller värjor, kastspjut, klubbor, stridshamrar

eller stridsyxor, fä ha bågar. Qvinnan afbildas med

tätt åtsittande kläder, och tyckes icke ha deltagit

i vapenskiften, men väl förorsakat sådana. Jag

skall nedanföre taga hällristarnes vapen och be-

klädnad i närmare skärskådande.

Hvad Tacitus yttrar om Germanernas beväp-

ning och klädsel tyckes på det närmaste öfverens-

stämma med afbildningarne å bergtaflorna. lian

säger, att de föra spjut, hvarmed de efter behof

strida både på nära håll och på afstånd, att de äro

nakna eller i lätta kappor, att rustningarne äro

utan prål, och att endast sköldarne prydas med ut-

sökta färger, och att slutligen få ha harnesk, knap-

past en eller annan hjelm eller stormhatt. Sam-

me författares yttrande om den allmänna drägten

bekräftas snarare än motsäges af bildhäfderna. Ger-

manerne buro mantlar, som sammanhöllos med

spännen eller i brist deraf med tornar. Föröfrigt

sutto de hela dagar obetäckta vid spiselden. De

rikare hade trånga kläder och buro äfven djur-

skinn. Män och qvinnor hade likadana betäcknin-

gar med den skilnad, att de sistnämnda ej sällan

brukade linnekläder med bara armar och axlar *).

Ehuru Tacitus endast med några hufvuddrag

skildrar Germanernes seder och bruk, har han lik-

visst utbredt sig öfver deras prisvärda sedlighet 2
).

I allmänhet bekräftas i afseende på Nordborne denna

uppgift af våra sagoskrifvare. Hällristningarne tyc-

*) Taciti Germania, cap. VI, XVII.
2

) Ibd. cap. XVIII-XX.
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kas deremot vittna om den gTöfs ta osedlighet. Ej

sällan förmärkas derå krigare blottade såsom Pria-

per samt här och der män och qvinnor i de obly-

gaste föreningar. Dylika framställningar äro å häll-

ristningarna så vanliga, att de icke kunna skäli-

gen betraktas såsom undantag, och de röja fast-

hellre en bestämd syftning, som måste härröra af

vanor och bruk. Dessa osedliga framställningar

torde dock böra på följande sätt förklaras. Söder-

hafsöarnes inbyggare gingo dels nakna dels med

mycket snäfva betäckningar. En trovärdig lands-

man berättar, att ”karlarne på Nya Kaledonien lik-

som på Mallicolo och Tanna skröto ined manslem-

mens tjocka omlindning, hvaraf ändan var upp-

dragen och häftad under gördeln, ja någon gång

sträcktes den, så att den häftades vid sjelfva hals-

bandet l

). Det är helt naturligt liksom det är all-

mänt bekant, att dessa vildar föröfrigt icke besvä-

rade sig af blygsel. Ett likadant förhållande egde

rum enligt Herodoti intyg hos Skyterna, och det

återfinnes hos flere vilda folkslag. Om någon skulle

på ett ärbarare sätt vilja förklara ifrågavarande

oblygheter, så kunde de betraktas såsom anspel-

ningar på våldsamma frierier och äktenskapliga

föreningar. Det kan ej förundra någon, att man

i en rå och fattig figurteckning icke kunnat i fi-

nare tankebilder framställa kärleksförklaringar och

de händelser, som ofta blifvit en följd af hämdgi-

riga medtäflare. Man kunde alltså antaga med

’) A. Sparrman, Resa omkring jordklotet. Andra afdelningen.

S. 139, 140.
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Tacitus, att Nordborne varit i jemforelse med andra

barbarer, ja i jemforelse med sjelfva Romarne, sed-

liga och återhållsamma, men att tilltag inträffat,

hvilka så mycket snarare kunnat i anseende till de-

ras sällsynthet förorsaka blodiga följder. Således

torde å hällristningarna finnas minnen efter mer

än en Paris och Helena. Stundom ses tredje man
hota med upplyftad klubba, yxa eller båge o. s. v.

Uet är dessutom mer än väl bekant, att begrepp

om sedlighet varit och är hos hedniska nationer

helt annorlunda beskaffade än hos ehristna. De

finkänsliga Hellenerne, hvilka voro ytterst nogräk-

nade i afseende på sina qvinnors ärbarhet, kring-

buro en phallos på Bacchusfesten såsom en sinne-

bild af naturens aflingskraft. Guden Priapus, som

dyrkades både i Hellas och Italien, afbildades en-

ligt Suidas i blottad ställning och med vingar, hvar-

igenom samma naturkraft i förening med Hygtig-

het betecknades. Han hade en spira, som åsyftade

hans välde öfver jorden och hafvet, samt förde en

trissa, som afbildade den lifgifvande solen. Ro-

marnes äktenskapsgud Mutunus, i hvars knä en ny-

gift qvinna borde sätta sig, var hufvudsakligen

densamme som Priapus och föreställdes på lika sätt

som denne. Lingams dyrkan i Orienten liar här-

med mycken likhet. Nordborne ha äfven haft dy-

lika styggelser. Adam från Bremen berättar, att

Frey, som dyrkades i Upsala, var likaledes väl ut-

rustad 1
). Uti en gammal saga förmäles, det gu-

den för att skaffa god årsväxt kringfördes i en

*) De Situ Daniae.
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vagn tillika med en ung qvinna, hvilken var hans

hustru och åtföljdes af tjenare, som gingo vid si-

dan 1

). Man skulle således kunna till följe af dessa

förhållanden anse mycket af de grofheter, som äro

inristade i våra berg, hänsyfta på religiösa begrepp

och äktenskapliga förhållanden. Detta förefaller åt-

minstone vida antagligare än att vilja här med en

sednare fornfoVskare finna kringsvärmande Vikin-

gars nesliga äfventyr. Om dessa sjöhjeltar någon

gång begingo afskyvärda lättsinnigheter, så voro

likvisst dåtidens seder icke till den grad förderf-

vade, att de skulle genom mödosamma bergristnin-

gar velat åt efterverlden bevara minnet af dylika

brott.

Färdigheter, hvilka förvärfvas genom kropps-

öfningar, äro hos vilda och råa folkstammar både

nödvändigare och vanligare än hos bildade natio-

ner och värderas vida högre hos de förre än hos

de sednare. Det urfolk, hvars bedrifter skildras å

våra klippor, har ofelbart varit liksom de vildar,

som vi genom upptäcktsresor känna, utmärkt i dy-

lika färdigheter, isynnerhet som de i annat fall

svårligen kunnat med sina svaga hjelpmedel här

uppehålla sig. På våra bergtaflor tyckas åtskilliga

kroppsöfn ingår föreställas. Man finner i Tanums

socken å llvitlycke utmark en man, hvilken bär

en ofantligt stor stång förmodligen för att der ige-

nom ådagalägga sina båla krafter. Till venster

om bivägen, som går emellan llede och Ulfvesked,

står en man på hufvud emot en annans hafvud

’) Thattr af Augmund Ditt oc Gunnar Helming.
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stödjande sina händer emot hans händer. Yid jem-

förelse af dessa färdigheter med våra förfäders idrot-

ter märkes en stor skilnad. Asastammens afkom-

lingar öfvade från ungdomens vår till ålderdomens

höst gymnastiska färdigheter. Konungarne sökte

häruti öfverträffa sina hofmän, ocli livarje friboren

följde deras exempel. Konung Olof Tryggvason

var isynnerhet berömd för detta slags idrotter.

Han kunde t. ex. såsom en indiansk jonglör leka

med trenne handspjut, af hvilka ett alltid var i

luften, medan han utanför relingen på sitt härskepp

sprang under detsammas gång ifrån åra till åra l

).

Jag har icke funnit dylika idrotter å våra berg-

taflor, och sådana lära också ingenstädes förekom-

ma bland dessa afteckningar. Deremot torde Nor-

dens urfolk älskat dansnöjen. 1 Tanums socken

vid Fintorp märkas på den såkallade Dansarehäl-

len tvenne män i full rustning, hvilka tyckas, om
man får döma af benens sällsamma ställning, figu-

rera mot hvarandra. Jag påminner mig att ha der

såsom yngling sett en hop menniskofigurer med lu-

stiga åtbörder utföra en ringdans vid ett slags in-

strument, för hvars utseende jag numera är ur-

stånd att göra mig fullkomlig reda. Skada, att man

uppfört ett hus öfver denna lustbarhet, som må-

hända är i sitt slag den enda i Norden, åtminstone

har jag icke annorstädes öfverkommit någon dylik.

Tacitus berättar, att Germanerne blott kände ett

slags lustspel, hvilket var i samqväm mycket van-

ligt. Detta bestod deri, att ynglingar dansade mel-

‘) Snorre Sturl. Saga af OlaH Tryggvasyni, kap. 92.
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lan svärd och lansar. Öfningen frambragte konst

och behag, ysterheten fann deri belöning och åskå-

darne förnöjelse 1

). Nordborne hade åtskilliga slags

dansar, som dels utfördes af män i fulla vapen,

dels i förening med qvinnor. Liksom vapendansar

voro under hedendomen brukliga vid stora offer-

fester, så anställdes dylika lustbarheter på stora

högtidsdagar intill och efter reformationen. Olaus

Magnus beskrifver en vapendans, hvilken uppför-

des med pipor och sång. Ynglingar dansade med

upplyftade men ej blottade svärd i en tredubbel

ring, dernäst svängde de sig långsamt med dragna

svärd och bildade en sexkant i likhet af en ros,

derpå höjde de svärden till en fyrkantig ros öfver

hvarandras hufvuden. Sedan höggo de häftigt till-

sammans med svärden och slutade lustfäktningen

med ett lätt aftåg 2
).

!

) Taciti Germania, cap. XXIV.
J

) Historia de Gentibus Septentrionalibus. Lib. XV. cap. VI.
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Hällristarnes föreställningssätt.

xTxakthafvande eller utmärkta män afbildas såsom

utomordentligt stora med breda skuldror, stora hän-

der och isynnerhet tjocka vådor, hvarigenom man
tvifvelsutan velat gifva begrepp om öfverlägsna

krafter. Äfvenså utmärkas ej sällan flere inom en

och samma grupp. Stundom föreställes en menni-

ska med ett streck för bålen och benen, med tvenne

streck för armarna och med en håla för hufvudet.

Ännu oftare afbildas en menniska med ett enda

streck dels med dels utan en håla öfverst; ettsätt,

livarpå bemanningar å fartyg vanligtvis angifvas.

Man kan icke undra derpå, att hällristarne, som

isynnerhet aftecknade slagtningar, påfunnit detta

vigare sätt att framställa stridsmän, helst föremål,

hvilka ses på längre afstånd, icke kunna klart ur-

skiljas. Här bör erinras, att Indianerne i Ame-

rika på lika enkelt sätt afbilda manskap å sina

kanoter. Sedan denne genväg blifvit, såsom vi

allestädes se, af hällristarne antagen, så tyckas de

ha enligt samma grundsats funnit en ännu kor-

tare. Det synes nemligen, som man jemväl ute-

slutit det raka strecket, hvilket betecknar bålen,

och bibehållit endast den runda hålan, som afser

hufvudet.

Visst är, att våra bergtaflor ha en stor mängd

små runda hålor, som tyckas till största delen an-

gifva stridsmän. Man ser nemligen dessa hålor,
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hvilka hålla från 1 till 2 tum i tvärmått, vara lik-

som ordnade dels i längre och kortare slagordnin-

gar, dels i fyrkantiga, dels i spetsiga fylken, dels

i orediga och skingrade truppafdelningar. Jag har

någon gång funnit liknande fördjupningar på så-

kallade dyrhus eller offeraltaren. Det synes mig

vara antagligare, att dessa fördjupningar ha den

ofvanantydda betydelsen, än att de, som märkas å

hällristningarna, kunnat vid offertillfällen begagnas.

Hålorna äro, såsom det visar sig, alltför små för

offerblodets mottagande, och de, hvilka finnas ä

branta berghällar, kunde minst tjena dertill. Dess-

utom är det vida troligare, att ifrågavarande häll-

kistor äro graf- än offerställen. Det är emedlertid

visst, att, liksom Kimbrerne vid kejsar Augusti tid

upptogo offerblodet i heliga kärl, man plägade

före christendomens införande i Aorden ställa på

altaren skålar, hvarutur offerblodet kringstänktes

med långa suddar 1

). En fornforskare har förmo-

dat, att oftanämnda "hålor föreställa hamnar och

beteckna de pålar, som i sjön och på landet ned-

slogos för att dervid fastbinda skepp." Denna me-

ning måste naturligtvis förfalla, då man somlig-

städes finner en så stor mängd dylika fördjupnin-

gar, att man icke kan skäligen antaga, det en så-

dan mängd pålar tjenat till fästen för fartyg. Dess-

utom händer det ej sällan, att dessa hålor omgifva

stridsmän ej fartyg, ja de råkas stundom utom båda-

dera. Med mera skäl kunde man förmoda, att dessa

') Snorre Sturl. Saga Ilakonar Goda, kap. 16. Eyrbyggia Sa-

ga, kap. 4.
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skålformiga fördjupningar stundom föreställa graf-

högar. De äro nemligen liksom sådana än större

än mindre, än många än fä, dels tillsammans dels

spridda. En dylik samling af många hålor i för-

ening med trenne kors men utan andra figurer

märkes nära Fintorp. Pl. II. tig. 1. l)e kunde så-

ledes afbilda än grafhögar, som tillkommit för en-

skilda, än sådana, som blifvit å valplatser uppka-

stade. Märkligt är, att jag helt nära nyssberörda

ställe funnit hålor, hvilka äro genom mellanstreck

förenade. Pl. II. fig. 2. Liksom ättekullar någon

gång blifvit medelst stensättningar sammanbundna.

Dessa fördjupningar förekomma äfven i kretsar lik-

som domringar. Uti Bro utmark består en sådan

krets af tretton hålor. Der finnas jemväl några

strödda hålor och ett litet fartyg. Pl. II. fig. 3.

En krets, som utgöres af tretton hålor med en dy-

lik i midten, ses å Hvitlycke egor jemte bivägen.

Två rader, af hvilka hvardera består af fyra hålor,

bilda en ingång till samma krets. Och derjemte

märkas ttere spridda hålor och en skosula. Pl. II.

fig. 4. Hålorna tyckas således der afbilda dom-

stenar. Det kan väl icke i sig vara någon orim-

lighet, att man i en rå bildteckning åsyftar olik-

artade ting med lika figurer. Ofta bli förklarin-

gar, huruledes samma språkljud kunna ha ganska

olika bemärkelser, vida tvungnare än de grunder,

som komma mig att antaga, det skållika fördjup-

ningar ha flere betydelser. Ja jag är äfven färdig

att tro, det desamma stundom beteckna menniskors

hädanfard, hvarom nedanföre.

I anseende till hällristarnes ringa tecknings-

8
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förmåga kan deras beklädning ieke med visshet

bestämmas. Då många män och liera qvinnor

äro från 1 till 3 fot långa och tvenne män nära G,

måste deras beklädning, som ej skönjes å hällrist-

ningarna, varit obetydlig eller tätt åtsittande. Fastän

i ätt många visa sig på det uppenbaraste och obly-

gaste sätt vara blottade, så kan det ej rimligtvis

antagas, att de, såsom några af Söderhafsöarnes

vildar, gått alldeles nakna i den kalla Norden.

Emedlertid visa Eldslandets vildar till hvilken grad

menniskan kan af nöden härdas mot kölden; men

när hällristarne, som bevisligen idkat boskapssköt-

sel samt något åkerbruk och således befunnit sig

uti en ojemförligt bättre belägenhet än Pescheräh-

erne, torde de begagnat hudar till beklädning. Dessa

hudar ha troligtvis blifvit tillspända med bälten

eller gehäng för sidovapen, och framtill samman-

bundna med remmar eller hopfästade med ben nå-
o

lar, kanske äfven med bronsknappar. A en bergs-

ej långt från Tanums kyrka låg ett ansenligt

stenrös, som innehöll en stenkista, hvilken i min

närvaro 1816 öppnades. 1 kistan, som passade för

ett lik af en fullvuxen menniska, funnos mot den

bredare ändan två bronsknappar samt vid den ena

sidan en klinga af brons oeh vid den andra en lans-

spets af ti inta *). Jag förmodar, att kistan, liksom

Here sådana i Tanums socken, tillkommit under

häll lastningstiden och att deri hittade knappar va-

rit begagnade till sammanhållande af en hud, hvil-

ken tjenat till beklädning. Detta synes mig så myc-

’) Brunius, Antiq varisk och arkitektonisk resa. 8. 85, 86.
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ket sannolikare, som många sådana knappar fler-

städes funnits i likartade grifter. Ehuruväl jag-

granskat och aftecknat en mängd hällristningar,

har jag derå förmärkt ganska få menniskofigu-

rer, hvilka tyckts ha beklädning. På en berghäll

vid sydöstra ändan af Tanums slätt och Kyrko-

ryks egor ses en upprättstående 3 fot lång käm-

pe, som synes mig bära en hud omkring den öfre

delen af kroppen, men deremot vara naken å den

nedre. Huden tyckes med långa horn och fram-

stående inule utgöra hufvudbonad och densammas

svans baktill nedhänga liksom frackskört. Denne

man höjer med högra handen en klubba och hål-

ler venstra vid en värja, och utmärker sig föröf-

rigt med en ofantlig lem, hvilken liknar den, hvar-
o

med Priapus blifvit utstyrd. Pl. IY. fig. 1. A en

berghäll nära Fintorp föreställas ibland flere fi-

gurer trenne män, som tyckas i betraktande af

deras ovanliga hållning vara iklädda hudar med

nedhängande svansar. Pl. IY. fig. 2.

Man finner några få stridsmän, hvilka ha låga

mössor med framstående brätten. Pl. VIII. fig. 2.

Pl. X. fig. 1. Alla qvinnor ha deremot långa huf-

vor, som vanligtvis hänga bakåt, men vid förtro-

liga tillfällen framdragas. Bland flere exempel härpå

finnes ett å Dansarehällen vid Fintorp och tvenne

i Kolstads utmark jemte bivägen från Tanum till

Bullaren. Pl. IY. fig. (i samt Pl. Y. fig. 1 och 2.

Möjligtvis skola dessa hufvudbonader beteckna tjocka

hårflätor. Vilda stammar i Amerika förstå att med

mycken skicklighet bereda hudar och skinn, hvilka

dels användas till beklädning dels för andra behof.

8*
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Troligtvis ha hällristarne ej allenast begagnat hu-

dar utan äfven skinn för att skydda sig mot Nor-

dens köld. Måhända har man uti en ganska af-

lägsen forntid jemväl vetat att förskaffa sig klä-

desplagg. Denna förmodan, som jag länge hyst i

betraktande af kända vildars vanliga lefnadsförhål-

landen, har i sednare tid vunnit genom högst märk-

värdiga fynd en ganska oväntad bekräftelse. Fastän

det egentligen tillhört hela stenåldern att jorda de

döde obrända, har man under den äldre bronsål-

dern ej sällan iakttagit samma sedvänja. I Sles-

vig ha för icke länge sedan fiere ganska ovanliga

begrafningssätt kommit i dagen. Man har nemli-

gen i botten af griftkullar hittat grofva ekblock,

hvilka klufna och utvändigt otillhuggna men in-

vändigt urhålkade bildat kistor med lock och in-

nehållit svaga lemningar af obrända lik, som legat

på hudar dels med dels utan horn. Deri ha jem-

väl funnits ansenliga stycken af grofva yllekappor

och yllemössor samt åtskilliga bronssaker men in-

tet jern l

). Det synes mig således vara mer än

troligt, att hudarne till betydlig del utgjort de af-

lidnes beklädning. Deraf låter det ganska lätt för-

klara sig, hvarföre några stridsmän å hällristnin-

garna blifvit afbildade med och andra utan horn.

Berörda stycken af ylletyg ha troligtvis varit lem-

ningar af åtsittande beklädningspersedlar. I utse-

ende på forntida ylleplagg får jag omnämna ett hit-

hörande fynd. 1 Tanuins socken a Stora Hoghems

') Worsaae, Om Slesvigs eller Sönderjyl lands Oldtidsminder.

Kjöb. 1SG5. S. 30, 31, 34, 35.
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utmark på en ansenlig landböjd blef ett ganska

stort griftrör af mindre kullersten 1816 undersökt.

På botten af högen funnos bland en del större

kullersten en groft arbetad fingerring af guld- och

silfverblandning, ett litet handtag med en genom-

dragen kantskena och lina fotter af mycket forer-

gad brons, förmodligen tillhörande ett beslag till

ett träkärl, bvarefter inga lemningar förmärktes 1

).

Då jag närvarande vid högens öppnande bland dessa

saker fann ett stycke ganska groft ylletyg, så för-

modade jag, att, ehuru det tycktes ha en mycket

hög ålder, detsamma händelsevis kunnat uppkom-

ma å högen och under genombrytningen nedfalla

mellan kullerstenen, hvadan jag icke förrän i sed-

nare åren dervid fästat närmare uppmärksamhet.

Jag anser dock numera, att detta stycke måhända

varit en öfverlefva af en beklädning från hällrist-

ningstiden. Det vissa är, att högen tillhörde brons-

ej jernåldern.

Då en så utmärkt fornforskare som Holmboe

ansett, att hornen på kämparnes hufvuden blifvit

tillsatta af ungdomsokynne, bör jag upplysa, att

hornen, hvilka alltid äro anbragta å stridsmäns huf-

vuden och således aldrig å deras axlar, ovedersäg-

ligen äro ursprungliga; ty de visa sig vara på all-

deles samma sätt utarbetade som de öfriga figu-

rerne. Liksom stenverktygen röja hällristningarne

en egen hållning, hvilken är temligen svår att här-

ma isynnerhet för lättsinniga pojkar. Här måste

dessutom märkas, att horn i fråga om män hade

’) Liljegren och Brunius, Nordiska fornlemningar. V.
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i forntiden en helt annan betydelse än i våra da-

gar. 1 Latin beteckna horn mod och styrka, deraf

sumere cornua o. s. v. I Amerikas bildskrift ha

horn alldeles samma betydelse. Således torde horn

å kämpar böra betraktas både som verkliga och

symboliska.

Till förekommande af framtida misstag måste

jag härvidlag göra en ytterligare anmärkning. För

att bevisa det stenåldern genomgått hela bronsål-

dern och sträckt sig långt in i jernåldern säger

S. Nilsson, att hällristningarne i Bohuslän påtag-

ligen tillkommit under jernåldern och att der fin-

nas bland obestridliga jernvapen, lika obestridliga

stenvapen i kämparnes händer. Han påstår, att

exempel för de förra ses uti hvarje svärd, och att

bevis på de sednare träffas säkrast bland yxor och

klubbor. För att åskådliggöra detta påstående har

en ståtlig mansfigur blifvit införd i texten. Den

är både till hållning och ställning så skickligt af-

bildad, att en sådan figur förgäfves sökes på alla

hittills bekanta hällristningar såväl i Norden som

annorstädes. Denne nymodige kämpe bär å hjes-

sen två prydnader, hvilka mer likna upprättstå-

cnde öron än utåtsvängda horn. Han har svärd

vid sidan och upplyfter med den högra handen en

stridsyxa och håller med den venstra en sådan

bakom sig. Författaren anser denne mans två

stridsyxor lemna stöd åt Holmbergs åsigt, att de

äro såkallade kastyxor ‘). Denna figur, som skulle

’) S. Nilsson, Skandinaviska Nordens ur-invånare. Stockh. 1862

—1865. B. 2. S. 56.



bevisa så mycket, bevisar alls intet; emedan en dy-

lik ej linnes på någon hällristning. Jag tror mig

likväl veta hvilket original gifvit anledning till

denna omskapning. Den ende urbild, som i någon

hufvudsaklighet liknar denna efterbildning, är den

figur, hvilken finnes å en berghäll vid sydöstra än-

dan af Tanums slätt å Kyrkoryks egor, och hvil-

ken Holmberg meddelat uti en något felaktig teck-

ning, hvarå svansen af huden är utåtstående och

baljan deröfver anses for och framställes som en

hammare, och hornen ha snarlikhet af öron, samt

a låret och benet äro förvridna. Föröfrigt har

Holmberg ej rätt uppfattat alla omgifvande par-

tier
l

). Jag har nyss omnämnt ifrågavarande figur

och anvisat en noggrann teckning af densamma.

Pl. IV. hg. 1 . Att hällristningarne tillhöra sten- och

brons- men ingalunda jernåldern hoppas jag kunna

längre fram ådagalägga. Holmboe har rätteligen an-

märkt, att å hällristningarna intet svärd ses i nå-

gons hand, hvaraf man kunde draga den slutsat-

sen, att de förskrifva sig från en forntid, då svärd

ej ännu blifvit ett allmänt anfallsvapen. Jag må-

ste härtill lägga, att, såvida man icke vill kalla

de korta sidogevär, som angifvas å hällristningarna

och tjenat till stick- icke huggvapen, för svärd,

förmärkes deribland ej ett enda sådant.

Sköldar förekomma pä många hällristningar.

Alla ha cirkelform eller närma sig dertill, och de

äro dels enstaka inristade, dels förenade med strids-

män. I det förra fallet tyckas de ha nära verk-

*) Holmberg, Skandinaviens hällristningar. Tab. 18 & 19, fig. 48.
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lig storlek, i det sednare äro de lämpade efter de

stridsmän, de betäcka. Någon gång delas skölden

med en lodrät midtslå. Deremot har skölden gan-

ska ofta ett rätvinkligt kors. Exempel härpå mär-

kas på Dansarehällen vid Fintorp. Pl. IV. fig. ö

och G. En och annan sköld företer fiere ringar

inom hvarandra med eller utan en håla i midten.

Afbildningar af sådana sköldar ses å Håkebytorps

egor och å Hofträdet. Pl. IV. fig. 7 och 9. De

kors och ringar, hvilka förekomma ä hithörande

försvarsvapen, ha ofelbart funnits å dem och tro-

ligtvis varit snarare anbragta för deras styrka än

deras prydnad. Här kan i förbigående anmärkas,

att våra förfäder enligt sagoskrifvarnes intyg prydde

sina sköldar med drakar, hökar, örnar, vildsvin,

lejon m. m. Ingenstädes å hällristningarna har jag

funnit spår efter något dylikt. Då de sköldar, som

förekomma på bergtafiorna, tillhöra en helt annan

folkstam än den, hvars försvarsvapen fornhäfderne

beskrifva, sä är ett dylikt förhållande ganska lätt

att förklara. Det vill synas, som Nordens urfolk

afbildat sina sköldar med afseende på deras sam-

mansättning utan all symbolisk syftning. Här kunde

med skäl frågas, hvarföre man framställt sköldar

utan att derjemte visa stridsmän, och om dylika

sköldar kunde i sådana fall ha någon annan bety-

delse än de, hvilka bäras såsom försvarsvapen. Våra

förfader plägade vid stridens början upphöja en röd

sköld och vid dess slut en h vit sådan l

). De sär-

') Thialar Jons Saga, kap. 10. Se J. G. Liljegren, Upplysnin-

gar till Orvar Odds Saga. Stockh. 1819. S. 803.



skilda sköldarne kunde således beteckna här- och

fridssköldar, om nemligen det icke vore troligt,

att Nordens urfolk börjat såsom Söderhafsöarnes

vildar sina bardalekar med svängande af kommando-

stafvar och gifvit till upphörande deraf tecken med

höjande af löfqvistar; ett förhållande, som torde ne-

danföre synas sannolikare.

Ilär bör icke förtigas, att Holmberg trott sig

ä tvenne särskilda hällristningar finna fyrkantiga

sköldar. Uen ena ristningen framter två flockar,

hvilka sammandrabba nemligen fyra man till häst

och en till fot å hvarje sida. Alla föra fram-

sträckta lansar, hvarjemte de fleste öfver sina huf-

vuden höja fyrkanter, men de öfrige uppräcka tom-
o

ma händer. A den andra ristningen ses trenne

män, som likaledes höja fyrkanter *). Då dessa

två ristningar äro de enda, hvarå dylika fyrkanter

förmärkas, och då samma figurer ej betäcka män-

nens lif utan föras högt öfver deras hufvuden; så

anser jag desamma vara kantiga kaststenar, hvilka,

såsom hällristningarne på många ställen förete, man

i brist på andra vapen tillgripit mot antågande fi-

ender. Kaststenar, som troligtvis äro bland alla

vapen de äldsta, brukades en och annan gång af

hjeltarne vid Troja och de begagnades under hela

hedendomen och äfven under medeltiden i Norden.

Jag anser således dessa fyrkanter, hvilka blifvit

något för regelbundna, blott beteckna kaststenar,

som hållas i högsta svängning.

!

) Holmberg, Skandinaviens hällristningar. Tab. 16 & 17. fig.

46. Tab. 25 & 26. fig. 72.



Sidogevär, hvilka mångstädes ses å hällrist-

ningarna, äro ungefär 2 till 3 fot långa och inne-

slutas i slidor och hänga till venster, såsom det

tyckes, i bälten samt ha påtagligen varit stick- ej

huggvapen. Det lider intet tvifvel, att dessa vär-

jor kunnat liksom på Söderhafsöarne göras af hårda

träslag med spetsar af ben eller flinta. Måhända

ha hällristarne äfven haft bronssvärd, hvilka lika-

ledes varit blott begagnade såsom stickvapen och

borde derföre kallas bronsvärjor. Slidan har tro-

ligtvis bestått af tvenne urgröpta trästycken, som

upptill sammanhållits af en aflång träklots med hål

i midten samt nedtill af en liknande eller en ur-

hålkad träklots. Det var nemligen beqvämt att

lägga den venstra handen på slidans öfre träklots,

då värjan drogs med den högra. Slidans nedre

träklots har för erhållande af tillräcklig styrka fått

ojemförligt mera grofhet än en vanlig doppsko.

Här bör anmärkas, att doppskor, som härröra från

bronsåldern, äro helt fina och alldeles olika med

de ifrågavarande. Ingen dragen värja företer det

ringaste tecken till någon såkallad parerstång.
o

A många bergtaflor förekomma kastspjut, hvil-

kas blad äro vida bredare men något kortare än

de, som tillhört brons- och jernåldern. Dessa

kastspjut måste således ha helt och hållet bestått

af trä med fina ben- eller flintspetsar. Det tyckes,

som bladen af trä måst göras gröfre än af brons

eller jern för att bereda en någorlunda lika kast-

vidd och verkan. Af dessa kastvapen, hvilka af-

bildas pä ganska många ställen, visas här några

teckningar, som förekomma i Bro utmark. Fl. IV.



p 1.fig. 3 och 4 samt Pl. VI. fig. 1, 2 och 3.

X. tig. 1.

Menniskan har troligtvis kort efter sin till-

komst påhittat att begagna en afbruten gren såsom

stöd och försvar. I grekiska hjeltesagan betyder

ooTictkov både staf, hvarmed man stödjer sig, och

klubba, hvarmed man försvarar sig. JZxfjnToov be-

tecknar vandringsstaf, tiggarstaf, preststaf, domare-

staf, häroldsstaf, kommandostaf och kon ungaspira.

Att äfven en konung begagnat oxf^iryov till utde-

lande af väldiga slag inhemtas deraf, att Ulysses

vid Troja gifvit med sin spira den högljudde skräf-

laren Thersites en blodig strimma på ryggen. Att

kommandostafvar varit under hedendomen begag-

nade i Norden är mer än sannolikt. En träklubba

med inskurna runor har nyligen blifvit funnen i

Bohuslän på Kastellgården, hvarest det gamla Kon-

gahell legat. Man har trott, att denna träklubba,

hvilken tvifvelsutan tillkommit före Kongahells för-

störing 1135 af Venderne, varit en kommandostaf.
o

A hällristningarna ses någon gång till lands men

isynnerhet till sjös en och annan upprättstående

kämpe med en staf eller klubba. Jag anser såle-

des, att berörda figur föreställer en kommandostaf.

Denna förmodan tvckes deraf bekräftas, att anfö-

rare bland vildarna på Nya Zeland hade prydliga

kommandostafvar, som voro vidpass (> fot långa ').

Stridsklubbor, hvilka tvifvelsutan äro bland de

äldsta anfallsvapnen, bestodo af trä och voro un-

gefär lika långa som vanliga käppar men vida sma-

’) System of universal Geography. V. I. p. 180.
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lare i den ena än i den andra ändan för att g*ifva

säkra handtag och dräpande slag. Det är bekant,

att stridsklubbor i brons- och jernåldern stundom

blefvo i nedra ändarna beslagna. Måhända ha

stridsklubbor i en aflägsen forntid bestått liksom

vedklubbor af skaftade träklotsar. Det är märk-

värdigt, att allmogen, som 1256 gjorde uppror i

Skåne och på Seland samt der förstörde slott och

fästen, rasade, såsom det heter, med klubbor ,

). De

stridshamrar och stridsyxor, hvilka framställas å

våra berghällar, äro ingalunda med sådan nog-

grannhet tecknade, att de med säkerhet kunna skil-

jas från hvarandra eller tiliskrifvas sten- brons-

eller jernåldern. Jag har icke kunnat på någon

hällristning upptäcka en enda stridsyxa, som fram-

tett en bredare egg än mången sten- och brons-

yxa i Skandinaviens samlingar af fornsaker. Väl

har Holmberg aftecknat några få yxor, hvilka likna

mycket bredbladiga bilor och sakna således mot-

stycken både i sten- brons- och jernåldern; men

jag har å nämnde fornforskares plancher förmärkt

så stora felaktigheter, att jag ingalunda kan anse

dessa hans yxor vara rätt afritade. Skulle dock

emot all förmodan någon dylik vxa funnits i häll-

ristningstiden, måste den bestått af idel trä med in-

satta ben- eller flintskärfvor.

De fårtyg, hvilka afbildas på våra. berghällar,

förete tvenne hufvudsakliga skiljaktigheter. Man
har nemligen under hällristningstiden brukat både

enkla och sammanbundna fartvg dels med blotta

') Suhm, Hist. af Danm. T. 10. S. 288, 289.
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tvärträn dels med betäckningar eller däck deröfver.

Jag anser mig böra här meddela några afbildnin-

gar af Here olikartade fartyg, som dels utan dels

med besättningar finnas å hällristningarna. Pl. VII.

hg. 1— 15. A Lilla Gerum i Tan u ms socken äro

hg. 1, 2 och 10 inristade. I Bro utmark råkas

hg. 3— 8, och å Hofträdet hg. 9. På Kyrkoryks

egor och Löfåsen märkas hg. 11— 13. I Brastads

socken å Stora Backa gård och Hageberget ses 1ig.

14 och 15. Ett klarare begrepp om hällristarnes

fartyg såväl i afseende på former som anordningar

torde lätt inhemtas af följande grupper. Pl. VIII

—XI. Af dessa grupper finnes den första på Kal-

leby egor. Pl. VIII. hg. 1. Den andra på Hof-

trädet. Pl. VIIL hg. 2. Den tredje å sistnämnda

ställe. Pl. IX. Den fjerde i Litsleby utmark till

höger om samma gårds kyrkogångstig. Pl. X. Och

den femte i Bro utmark. Pl. XI.

Väl omtalas i våra sagor, att flere långskepp

blifvit för sjödrabbningar sammanbundna; men jag

har icke der förmärkr, att tvenne större eller min-

dre fartyg blifvit för vinnande af utrymme eller

beredande af fasthet med tvärträn förenade, minst

finnes något spår i dessa häfder, att sådana fartyg

blifvit allinänneligen byggda för att endast på detta

sätt begagnas. Man jemföre teckningar af de min-

dre och större, enkla och dubbla kanoter, som J.

( ook fann på Otaheiti och andra Söderhafsöar, med

de råa afbildningar, hvilka förekomma på våra berg-

taflor, och uppenbara likheter skola genast visa sig.

Man märker, att dessa öbor liksom Skandinaviens

urinbyggare, haft både enkla och dubbla fartyg dels
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med helt låga dels mycket uppspringande stam-

mar, och att större sammanbundna fårtyg å häll-

ristningarna föreställas med höga stammar, hvilka

sluta med groteska djurhufvuden eller hela djur-

figurer, samt att motstycken härtill förekomma i

de teckningar, som J. Cook lemnat oss af några

Söderhafsöarnas kanoter.

Holmberg anser det omöjligt, att man i Nor-

den kunnat under stenåldern bygga fartyg, som

inrymt 40 till 50 man, emedan sådana måst sam-

mansättas genom bordläggning 1

). Det är likväl

en bekant sak, att vildarne på Söderhafsöarna bygg-

de, ehuruväl de saknade bruk af metaller, vida

större och prydligare fartyg än de ansenligaste,

hvilka föreställas å hällristningarna. För bevi-

sande af denna uppgift vill jag blott anföra ett

yttrande af en lärd landsman. ”Konstfliten hos

Nya Zelands vildar visar sig isynnerhet genom

byggnaden af deras krigsfartyg. Dessa äro af 70

till <S0 fots längd, 5 fots bredd och 3 fots djup-

lek samt försedde med en art köl. De kunna be-

mannas af 80 till 90 krigare, hvilka med en jemn

rodd gifva farkosten en förvånande hastig fart. Den

är utarbetad af trenne plankor, af hvilka tvenne

utgöra dess sidor, fastade på och fastsömmade vid

den tredje, som är urgröpt och formerar bottnen el-

ler kölen. Ett särdeles och genombrutet bildhug-

geri eller gallerverk från 12 till 14 fots höjd pry-

der bakstammen” 2
).

’) Holmberg, Skandinaviens hällristningar. S. 11.

7

) Sparrman, Resa omkring jordklotet. Andra afd. S. 195, 196.
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Ganska inånga isynnerhet större fartyg afbil-

das å hällristningarna med två framstammar samt

stundom två och stundom en bakstam. För nära

tre årtionden sedan har jag visat, att dessa fartyg

på det närmaste öfverensstämma med Söderhafs-

öarnas dubbelkanoter. Holmberg har få år der-

efter ansett denna likhet vara skenbar. Han har

deremot påstått, att hällristarnes fartyg äro afbild-

ningar af våra förfäders härskepp. Samme förfat-

tare har på ett temligen fyndigt men alldeles oan-

tagligt sätt försökt att reda sig ifrån dessa dubbla

stammar. Han förmenar, att uppståndarne utanför

skeppens ändar voro ”förbyggnader,'
1 som tillkom-

mit för att atvärja påseglingar och påstötningar

samt för att hindra äntringar 1

). Den, der låter

inbilla sig, att så högst svaga helt fristående upp-

ståndare kunde vid påseglingar och påstötningar

skydda stora fartyg, har isanning föga eller intet

begrepp om den våldsamhet, hvarmed dylika kross-

ningar försiggå. Det är föga antagligare, att dy-

lika uppståndare kunde hindra äntringar. Den,

som föresätter sig att både likt och olikt bevisa

en förutfattad mening, finner sig ej sällan nödgad

tillgripa högst onöjaktiga skäl för att på något

sätt reda sig. Säkert är, att hällristningarne fram te

lika talrika som bestämda afbildningar af samman-

bundna kanoter. Jag anser mig härför blott be-

höfva såsom bevis påpeka Pl. IX. fig. 1 samt Pl.

X. fig. 2 och 3.

Det är ganska sannolikt, att vår halfös äld-

‘) Holmberg, Skandinaviens hällristningar. S. 66, 67.
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sta inbyggare rott på samma sätt som Söderhafs-

öarnas vildar nemligen med skoflar i stället för

åror. Det har blifvit i det föregående såsom en

egenhet anmärkt, att inbyggarne på Nya Kaledo-

nien hade förenade kanoter ined hål uti de mellan-

liggande däcken, hvarigenom man vid saknad af

vind vrickade i upprättstående ställning. Att häll-

ristarne jemväl begagnat ett dylikt sätt till fort-

komst med sina dubbelkanoter inhemtas af Pl. IX.

Hg. 1. Tacitus berättar, att Svionernas stater

ligga i oceanen och äro mäktiga såväl genom män

och vapen som genom flottor, och att fartygen äro

i så måtto på ett ovanligt sätt byggda, att de ha

fram- och bakstammar, i följd hvaraf man kan med

begge ändar sätta i land, och han tillägger, att

man icke brukar segel eller ordentliga årlag å si-

dorna, men ror liksom på vissa floder med lösa

åror efter beliof än å ena än å andra sidan 1

).
°

A hällristningarna märkas farkoster, af livilka

hvardera endast har en man ombord och icke kun-

nat skäligen rymma flere. Der ses deremot andra,

hvaribland hvarje för ifrån G till 20 ja ända till

ÖG man, hvilket antal otvifvelaktigt måste fördubb-
o

las för att besätta begge sidor. A hällristningarna

träffas sällan några fartyg med segel. Jag har lik-

visst trott mig finna sådana. Pl. III. Hg. 8. II.

VII. Hg. 10. Pl. VIII. fig. 1. Ilärvid bör erin-

ras, att vildarne på Söderhafsöarna blott hade se-

gel på mindre farkoster. Samma förhållande vi-

sar sig å hällristningarna.

*) Taciti Germania, cap. XLIV.
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De snäckor och långskepp, hvilka våra sago-

författare beskrifva, ha nästan inga likheter med

de äldste Nordbornas enkla och dubbla kanoter.

Jag torde likvisst böra för fullständighetens skull

nämna något ytterligare härom. De Skandinaver,

som historien känner, byggde sina fartyg vanligt-

vis spetsiga åt båda ändar och gåfvo dem stundom

medelst stammarnas daning utseende af drakar, or-

mar och andra djur. Framstammen föreställde pä

sådant sätt hufvud och bakstammen stjert eller

svans. Stundom liknade seglen drakens vingar *).

Ett skepp, hvilket tillhörde Olaf Ha raidson, hade

å föi stäfven ett buffelhufvud och å akterstäfven en

svans. Samme furste hade ett skepp, som förde i

framstammen ett konungahufvud, hvilket han sjelf

utskurit. 1 sagorna omtalas krigsskepp, som hade

från 30 till 60 rum. Ett långskepp borde i Norge

ha enligt lag 20 till 25 sessar; men om ett sådant

ej kunde af dithörande mantal få full besättning,

skulle det förkortas, dock fick intet långskepp ha

mindre än 13 sessar. Långskepp hade från 20 till

200 mans besättning. Härskeppen fingo merendels

namn efter de djur, hvilkas hufvuden voro afbil-

dade ä framstammarna. De kallades således Dra-

ken, Buffeln, Tranan, Ormen o. s. v. Stundom voro

stamprydnaderne starkt förgyllda och relingarne be-

hängda med blänkande sköldar. Ehuru våra för-

fäder varit från djupa hedendomen, såsom både ut-

och inländska häfdatecknare berätta, utmärkta sjö-

män; så var det först, såvidt man vet, omkring

') Snorre Sturl. Saga af Olafi Tryggvasyni ,
kap. 88, 95.
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christendomens införande de hunnit derhän i skepps-

byggnad, att deras fartyg fingo den storlek och

prakt, som ännu väcker vår beundran. Det är helt

naturligt, att vi ingenstädes finna sådana härskepp

inristade som Ormen Långe varit.

På många bergtaflor skildras sjödrabbningar.

Fartygen äro, såsom jag ofvanföre nämnt, mycket

olika till storlek och byggnad. De äro stundom

ganska simpla, så att de utgöras af enkla krok-

linier, de ha dock oftast höga stammar; andra der-

emot äro synnerligen väl utarbetade. Besättnin-

garne äro merendels betecknade med blotta streck,

men stundom med bålar och hufvuden och flerstä-

des så utbildade, att armar upplyftas till strid.

Pl. VII och XI. Anförare om bord liksom å land

visas ibland fullt utbildade nied grofva lemmar,

och ibland äro tvenne och flere sådana stridsmän

å samma fartyg. På några ställen ligga flere far-

koster uti en rad, och på andra tyckas flere vara

färdiga att ro emot hvarandra. Ofta ses en mängd

bemannade fartyg, hvaribland ett eller flere större

förekomma. Xågon gång råkas fartyg, hvilkas be-

sättningar med höjda stridsklubbor rycka mot hvar-

andra. Somligstädes tyckas fartyg, som sakna be-

sättningar, dels vara afröjda, dels ligga i hamn.

dem väl träffas ofullbordade fartyg, hvilkas utarbet-

ning tiden ej medgifvit. Flerstädes finnas utkast

till kölar och stammar m. m., som tyckas utmärka

skeppsvrak. Skosulor märkas ofta på de berghäl-

lar, hvarest stora bragder äro inristade, då deremot

blottade fotter förekomma der, hvarest små farko-

ster, oregelbundna kroklinier och kringspridda hå-
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lor föreställas. Dessa, sinnebilder torde således an-

tyda lyckade och misslyckade träffningar.

Det är helt naturligt, att segervinnare gjorde

fångar och togo boskap. Under en flotta, som af-

bildas å Llofträdet, stå elfva bakbundna fångar och

derunder tvenne kreatur, derjemte ses några hålor.

Pl. 1Y. hg. 10. 1 Tegneby utmark framställas sju

bakbundna fångar och fyra kreatur i förening med

några dels bemannade dels obemannade fartyg samt

många hålor.

Inga större fältslag finnas inristade på våra

klippor. Detta förhållande synes härröra dels der-

af, att hällristarne ej kunnat med deras råa före-

ställningssätt afbilda någon stor menniskoskara all-

raminst under ett vapenskifte, dels deraf, att vil-

dar merendels sammandrabbat i mindre hopar till

lands, men deremot i större massor till sjös. Ett

sådant förhållande var vanligt bland vildarne på

Otaheiti *). Emedlertid förekomma på många stäl-

len flere stridsmän tillsammans, hvilka till lands

äro i skarp bardalek med hvarandra. 1 Bro ut-

mark ses några stridsmän till fots, som föra långa

kastspjut, tvenne till häst med samma vapen, an-

dra sitta i fartyg med höjda klubbor, tvenne ligga

slagna. På samma ställe stå sex stridsmän, af*

hvilka tre svänga lansar, och två föra yxor samt

en höjer en klubba. Pl. Yl. hg. 1— (k Af ofvan-

berörda förhållande ses, att rytteri i Sverige är gan-

ska gammalt. Jornandes, som lefde i sjette sek-

let, berättar, att Svenskarne, Suethans, hvilka ge-

y*

') System of universal Geography. V. I. p. 39.



nom oräkneliga folkslag tillsände Romarne pels-

verk, brukade förträffliga hästar ‘).

Påkallade holmgångar eller envigen, som ej

sällan omtalas i våra sagor, tyckas jemväl varit

ganska öfliga hos Nordens urfolk. A Hofträdet

ses fyra män, hvilka slås med yxor. Tvenne af

dessa ha sköldar. En femte, som har sköld men

intet vapen, synes för sin beredvillighet att medla

fred eller för sin nyfikenhet att åskåda utgången

ha genom ett hugg förlorat ena låret. Pl. III. fig.

'

1— (i. Man finner å samma ställe en man, hvil-

ken bortkastar sin sköld och i berserksgång blind-

vis griper efter sin motståndares klubba. Ej långt

derifrån ses en kämpe med stor sköld och spjut,

en fållen ligger derjemte, en tredje med spjut flyk-

tar. Pl. IV. fig. <S och 9. I Tegneby utmark till

venster om Litsleby kyrkogångstig märkas två större

och två mindre män uti strid. Alla höja klubbor

och en har derjemte spjut. Inunder står en va-

penlös man och uppöfver tyckes en plöja, Pl. XII.

Icke långt derifrån å de såkallade Hästhagshällarna

nära II vitiveke bio framstår en större man, som

kämpar med två mindre. Alla ha sköldar och

svänga yxor. En griper efter sitt sidogevär. Mel-

lan dessa kämpar märkes en lång rad hålor, livilka

förmodligen beteckna en slagordning. Pl. XIII. Att

dylika fejder, bestående af några få eller blott tven-

ne, varit mycket vanliga bland vildar i alla verlds-

delar behöfver knappast erinras.

Hällristarne synas äfven flerstädes ha afbildat

') Jornandes, De Rebus Geticis, cap. III.
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förskansningar och belägringar. Det Nordens ur-

inbyggare förstått att uppfora och intaga fästen bör

icke väcka någon forundran, enär man funnit dy-

lika anläggningar hos Söderhafsöarnes vildaste folk-

stammar och äfvenledes hos Amerikas Indianer. Så-

dana fästen ha naturligtvis legat på höjder och be-
o

stätt af kallmurar eller jordvallar med pålverk. A
hällristningarna ses större fördjupningar, som äro

runda och å alla sidor omgifvas af män med upp-

lyftade armar. Dessa fördjupningar synas mig å-

syfta dylika fästen. En sådan föreställning ses å

Hofträdet. Pl. III. fig. 9. En likadan afbildning

finnes å Hästhagshällarna. Pl. XIY. fig. 1. I Ta-

nums socken vid byvägen till Varlös förekommer
o

jemväl en dylik ristning. A Kalleby egor är en

fyrkant afbildad, hvilken har inåtsvängda sidor och

omgifves af ett fartyg med och två utan manskap

samt en ansenlig mängd hålor. Det tyckes, som

en förskansning under belägring der föreställes. Pl.

XIY. fig. 2.

ISkyterne plägade med qvistar eller stafvar ut-

röna tillkommande ting, Hellenerne och Romarne

trodde sig kunna af fåglars läte och flygt göra det-

samma. (Termanerne brukade icke allenast begge

dessa sätt för att utforska gudarnes vilja utan de

togo äfven enligt Tacitus spådomar af hästars gnägg-

ning 1

). Jag tycker mig ha af hällristningarna fun-

nit spår efter dessa heliga sedvanor. Flerstädes

förekomma större och mindre fåglar, dels spridda

dels i rader. Yid ett sjöslag, som finnes å en berg-

J

) Taciti Germania, cap. X.
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häll i Hvitlycke utmark, ligger en man på knä

med en upplyftad staf, framför honom stå sex fåg-

lar, bakom ses tvenne män, deromkring finnas nå-

gra krokiga linier och många hålor. Deröfver mär-

kas ett litet och ett stort fartyg med manskap och

derofvanför två fåglar. Förmodligen tages der en

spådom, hvilken ej lofvar någon god utgång. De

krokiga linierne föreställa i min tanka skeppsvrak,

och de spridda hålorna afse manfall. Pl. XV. fig. 1.

I en bardalek, som föreställes på en berghäll i Bro

utmark, märkas en stor och tvenne mindre fåglar,
/

af hvilka tvenne ha hålor framför sig. Dessa fåg-

lar förebåda, såsom det tyckes, några af de käm-

pandes bane. Yid den ofvanberörda striden å Hof-

trädet ses tre fåglar, som jemte hvarandra stå bak-

om den stympade mannen. Pl. III. fig. 7. Yid Kyrko-

ryk på den såkallade Löfåsen stå en man och en

qvinna, hvilka hålla hvarandra i händerna. Den

förre har öppen mun och tyckes förtroligt tilltala

den sednare, bakom hvars rygg står en fågel, och

under hvars fötter finnes en håla. Pl. XIY. fig. 6.

Framställningen torde åsyfta ett frieri, som fått en

olycklig utgång. Yid bäcken, hvilken delar Lilla

Gerum från Kyrkoryk, ses å en berghäll en mängd

fartyg, som dels ha, dels sakna besättningar. Der

förekomma jemväl krigare och djur. En fågel står

framför ett fartyg, hvarpå ingen besättning finnes.

På den merberörda Dansarehällen å Fintorp stå en

man och en qvinna förtroligt tillsammans, bakom

henne springer en hare, och derunder finnes en hå-

la, förmodligen en framställning af rädsla och olyc-

ka. Pl. IV. fig. G. På Löfåsen föreställes en hare
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springa framfor ett fartyg med full besättning. Ge-

nom denna sinnebild tyckes manskapets rädsla an-

gifvas. Pl. XIY. fig. 5. Ormar afbildas å hällrist-

ningarna såsom utsträckta slingor med öppna gap,

och de kunna således lätt skiljas från andra linier,

som föreställa kölar m. m. Pl. XIY, fig. 3. Dessa
o

afbildningar synas här beteckna ränker. A Löfå-

sen märkes ett redlöst fartyg, hvarunder står en

oxe, och hvaröfver slingrar sig en orm. Pl. XIY.

fig. 4. Der tyckas styrka och list, hvarmed man

tagit detta fartyg, afbildas. Drakslingor, som äro

så vanliga på runstenarna, kunna hvarken till håll-

ning eller syftning härmed sammanblandas, och de

torde endast vara skyddsbilder eller blotta pryd-

nader.

Om hällristarne kunde skäligen tillerkännas

en högre utveckling, kunde man med afseende på

ofvanberörda skepnader hemta åtskilliga upplysnin-

gar om desamma från mera bildade nationer utom

och inom Skandinavien. Jag vill endast i förbi-

gående nämna, att Hellener och Romare liksom

våra stamfäder ansågo jord, haf och himmel vara

fulla af andeväsenden. Hellenernas Damioner och

Romarnes Genier motsvarades i Norden af öfver-

naturliga varelser, som egentligen hade qvinnoskap-

nader, men som efter behag förvandlade sig i åt-

skilliga djur- och fågelhamnar. De kallades Nor-

nir, Disir och Fylgior, och öfve rensstämde med de

personers öden och sinnelag, hvilkas handlingar de

ledde, så att männens framträdde i gestalter af kraft-

fulla djur, såsom björnar, oxar, örnar, hökar o. s. v.,

men qvinnornas voro milda skepnader t. ex. svanor.
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När vargar, räfvar och ormar visade sig, voro de

förebud af rofiystna, illasinnade och svekfulla men-

niskor. Dessa skyddsväsenden, hvilka voro både

starkare och svagare, goda och onda, uppenbarade

sig i drömmar och syner och förebådade tillkom-

mande händelser 1

). Asastammens afkomlingar trod-

de, att gudarne framträdde och beskyddade sina

barn, och att fåglarnes varsler förstodos af visa

män. De trodde jemväl, liksom några Amerikas

vildar, att själen stundom kunde lemna kroppen

och kringvandra i djurskepnad 2
). Om man ville

af sagoställen förklara de oxar och kor, hvilka fö-

rekomma å hällristningarna, kunde de flerstädes

angifvas såsom starka följeandar och heliga före-

mål. 1 Brodd Helges saga anses oxars kämpande,

som visat sig uti en dröm, förebåda väldiga mäns

vapenskifte. Audhumbla var en urbild af den al-

strande naturen, och mången verklig ko dyrkades

under hedendomen, hvarpå flera exempel förekom-

ma hos sagoskrifvarne. Här kan äfven erinras, att

de gamla Perserne föreställde Ahriman såsom en

drake, hvilken utsträckte sig genom afgrundens mör-

ker, och att de gamla Skandinaverne ansågo Nid-

högg såsom en orm, hvilken med många andra

gnagde verldsträdets hjertrot. Af det föregående

är dock påtagligt, att jag anser, det ifrågavarande

ormliknelser böra förstås på ett vida enklare sätt.

') Se hithörande upplysningar och sagoställen hos Joh. Erici

Observationum ad Antiquitates Septentrionales pertinentium speci-

men. Hafnise 1769. p. 151—191. Jemför Liljegren, Upplysningar

till Orvar Odds Saga. S. 285—290.
5

) Muller, Sagabibliothek. 2. B. S. 56, 66, 134, 465, 516.

i
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o

A Löfåsen förekommer en figur, som liknar ett

träd med tre rötter och elfva grenar. Detta kunde

enligt Eddaläran afbilda Ygdrasil, hvars uråldriga

grundidé öfvergått på verkliga träd, hvilka till följd

deraf blifvit såsom heliga betraktade. Ett sådant

träd stod vid Upsala gudahus jemte offerkällan, och

sådana funnos icke allenast i Skandinavien utan

äfven i Tyskland 1
). Denna föreställning synes mig

likväl vara ett fredstecken. Det är nemligen bekant,

att vildarne på Söderhafsöarna upphöjde löfqvistar

for att afbryta strider. Samma trädfigur kunde ännu

enklare förklaras, om den tyddes på ställets namn,

Löfåsen, en ansenlig bergshöjd, som kunnat i en

urtid ha en löfskog, men nu är alldeles kal. En

sådan tolkning synes dock vara föga antaglig, enär

hela denna trakt ofelbart varit i en aflägsen forntid

tätt skogbevuxen.

l

) Jemför F. J. Mone, Geschichte des Heidenthura in Nörd-

lichen Europa. Leipzig und Darmstadt, 1822, 1S23. ler Th. S.

303, 343, 347, 349. 2er Th. S. 87, 135, 156, 199, 487.
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Bredarör vid Kivik.

Då denna högst ovanliga minnesvård framkallat

fiere fornforskares försök att förklara dervarande

stenristningar, så anser jag mig böra närmare skär-

skåda densamma. De ganska skiljaktiga meningar,

hvilka blifvit framställda öfver ifrågavarande af-

bildningar, visa på det solklaraste, att de äro högst

svårtydda, om desamma icke jemföras med de många

hällristningar, som numera äro bekanta.

Bredarör, h vilket är beläget i Skåne, Albo hä-

rad och Mellby socken nära Kiviks fiskeläge, be-

står af en större och en mindre stenkista, som va-

rit med ett stenrör öfverhöljda. Af den korta be-

skrifning, hvilken C. von Linné 1749 gjort på detta

grafrör, tyckes det, som skattsökare redan då ned-

arbetat sig i detsamma 1

). Några år efter nämnde

naturforskares besök vid Bredarör upptäcktes å stora

stenkistan fiere inristade figurer. S. Lagerbring,

hvilken erhållit tre särskilda teckningar såväl af

stora stenkistan som derå befintliga figurer, har

1780 utgifvit en beskrifning om denne minnesvård

jemte Hilfelings teckningar deraf 2
). Sedan har P.

F. Suhm omtalat denna fornlemning 3
). Derefter

har F. Munter försökt att förklara samma minnes-

') C. Linnsei Skånska Resa. S. 127.

') S. Lagerbring, Specimen historicum de Monumento Kivi-

kensi. Diss. Lond. Goth. 1780.
3

) Suhm, Hist. af Danm. T. I. S. 528.
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vård 1

). K. Nyerup har jemväl yttrat sig öfver

detta grafrör 2
). Berörda fornleraning

r
som redan

1800 var till stor del förstörd genom bortförande

af sten, blef 1814 genom Sjöborgs berömvärda för-

sorg iståndsatt och fredlyst. Samme fornforskare

har tre särskilda gånger beskrifvit denne min-

nesvård 3
). Ehuruväl Holmberg icke sett besagda

grafrör, har han likväl med sin egna säkerhet sökt

att förklara detsamma 4
). Nilsson har nyligen fram-

ställt nya åsigter i afseende på Bredarörs tillkomst

och dithörande figurers betydelse 5
).

Stora stenkistan, som höll i längd 7 alnar, i

bredd 1 */
2 och i djup 2, bestod af ohuggna nära

fyrkantiga och föga släta påkantstående gråstens-

hällar, af hvilka fem till sex funnos å hvardera

sidan och en vid hvardera ändan. Tre hällar ut-

gjorde betäckningen
,

och en stor mängd gråsten

bildade deröfver en ansenlig hög. Nu äro några af

omgifnings- och alla täckhällarne förstörda samt
o

högen mest utjemnad. A sidohällarna föreställas

mennisko- och djurfigurer samt vapen och sirater

m. m. Lagerbring, troende sig der finna en af-

bildning af ett romerskt segertåg, söker utan an-

') Skandinavisk Museum for aaret 1803. B. 1. S. 283—298

och Antiquariske Annaler. B. 2. S. 283—302.
2

) R. Nyerup, Översyn over Fa3dernelandets Mindesmserker fra

01 dtiden. Kiöb. 1806. B. 4. S. 101-103.
3

) Sjöborg, Inledning till kännedom af Fäderneslandets Anti-

qviteter. Lund. 1797. S. 167- 170. Försök till en Nomenklatur

för Nordiska Fornlemningar. Stockh. 1815. S. 114—119 och Sam-

lingar tör Nordens Fornälskare. Stockh. 1830. T. 3. S. 142— 146.

4

) Holmberg, Skandinaviens hällristningar. S. 139— 145.

s

) Nilsson, Skandinaviska Nordens ur-invånare. Stockh. 1862

-1865. S. 1-36.
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tagliga grunder göra denna mening sannolik, ehuru

en sådan lika mycket strider mot hela historien

som den motsåges af sjelfva fornlemningen. Det

är nemligen i högsta grad otroligt, att en romersk

krigshär hitkommit och efter en vunnen seger till-

ställt ett triumftåg samt uppfört ett sådant min-

nesmärke som det ifrågavarande. Deremot hänför

Suhm detta grafrör till Ragnar Lodbroks seger öf-

ver Ökåningarne vid Hvitaby. Ehuruväl denna me-

ning tyckes i flere fall vara vida sannolikare, så

kan jag ingalunda dela densamma. Munter anser,

att ifrågavarande fornlemning är antiodinsk, och

att der befintliga figurer hufvudsakligen afse ett

menniskooffer. Denne forskare har enligt mitt för-

menande kommit till en mera antaglig förklaring.

Det väcker förundran, att Sjöborg, som hufvudsak-

ligen hyllar Lagerbrings mening, tillägger, ”att dessa

figurer alldeles icke äro i gotisk utan helt och hål-

let i romersk smak.” En sådan åsigt kan ingen,

som har något begrepp om romerska monumenter,

antaga. Nilsson söker bevisa, att Fenicier, hvilka

varit bosatta flerstädes i Norden, uppfört Bredarör,

och han söker förklara dithörande figurer af dessa

nybyggares gudadyrkan. Enär jag ingalunda kan

antaga, att Fenicier varit här bosatta eller att de

i sådan händelse byggt dylika grafrör och derå in-

knackat och inslipat figurer, kan jag för ingen del

gilla det sätt, hvarpå samma figurer blifvit af denne

forskare förklarade.

Det skulle leda till allt för stor vidlyftighet

att närmare skärskåda alla de särskilda förklarin-

gar, som blifvit gjorda öfver denna minnesvård.
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Jag skall derföre hålla mig till det hufvudsakliga-

ste och derjemte i korthet framställa min egen me-

ning om ifrågavarande fornlemning.

Betraktom den ifrågavarande kistans sidohällar
9

i den ordning de framställas å Hilfelings teckning

hos Lagerbring. i\. i. å vestra sidan är orna-

mentslös. A. 2. har två figurer, som likna yxblad

och troligtvis äro bröstsmycken. Derunder finnas

två korsprydda sköldar, hvilka man ansett för hjul

och vidare för vagnar och hvilka man äfven trott

beteckna solen eller julhelgen. M. 3. föreställer ett

tvåhjuligt åkdon, hvarpå en stående man pådrifver

två förspända hästar, och längre ned ses två lösa

hästar. Våra hedniska förfäder, som nedstammade

från Åsarna, hade åkdon, hvilka med skäl kunde

kallas guda- strids- och likvagnar. Frey kring-

fördes på en vagn, och en skyddsgud Lyter trod-

des äfven åka på en sådan. Pä den vagn, som

Harald Hildetan begagnat i Bråvalla slag, utför-

des hans lik till en stor grafhög. Brynhilda, hvil-

ken sjelf genomborrat sig med ett svärd, utfördes

på en ståtlig vagn för att brännas. Om således

våra hedniska förfäder, som vi känna af sagor-

na, haft vagnar, hvilka på nyssnämnda sätt blifvit

använda; så följer ingalunda deraf, att den jemfö-

relsevis mycket råare folkstam, som efterlemnat

hällristningarna, haft någon vagn, hvilken begag-

nats för sådant ändamål. Framför dervarande vagn

märkes en man, hvilken med upplyftad värja för

framför sig trenne män med bakbundna händer.

Längst ned å samma häll höjer en man en klubba

och företräder åtta framlutande figurer, måhända
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offerprester. Ä N. 4. förekomma tvenne män, som

blåsa i krokiga stridslurar, och en man, hvilken

bär en klubba, hvars skaft tecknas såsom en del

af armen; en vårdslöshet, hvarpå många exempel

förekomma bland våra hällristningar. Der framför

går en man uti en vid drägt, öfver hvars hufvud

linnes en kittel. Ytterst ses en större krets, hvar-

inom tvenne män anslå, såsom det tyckes, två trum-

mor eller sköldar, som hänga i en båge öfver en

stolpe. Derunder står ett altare eller ämbar, och

å hvarje sida om detsamma ses fyra framlutande

figurer, som förmodligen afse de nyssberörda, eme-

dan dessa grupper till antal och utseende likna

hvarandra. Nederst märkas två grupper, af hvilka

hvardera, som utgöres af en man med upplyftad

värja och trenno med bakbundna händer, befinner

sig framför en hästskolik rundel. Man har påstått

sig der finna triumfbågar, ehuru man i Norden ej

kunnat under hela hedendomen allraminst före Odens

ankomst slå några hvalf. Om man dessutom vid

griftens tillkomst förstått att här bygga triumfbå-

gar, skulle man väl äfven vetat att teckna dem i

stående ej i liggande ställning. Med mera skäl

har Munter trott, att dessa figurer föreställa de fa-

sansfulla stenkretsar, hvilka voro enligt Ossians

sånger helgade Lodas ande. De kunde anses för

domringar, hvari de infördes, som voro bestämde till

offer. På Island fanns en domring, hvari en thor-

sten stod, mot hvilken de män, som enligt dom-
o

slut skulle offras, krossades 1

). A östra sidan före-

') Eyrbyggia Saga, kap. X.
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ter N. 1. tvenne sköldar, N. 2. fyra hästar, N. 3.

ett fartyg, N. 4. tvenne stridsyxor och, såsom det

tyckes, tvenne pilspetsar och deremellan en såkal-

lad tutulus eller fast hellre en sköldknapp eller en

sköldspets samt derunder ett fartyg. Å hällarna

förekomma flere raka omgifnings- och skiljelinier

och några sicksack. Jag vågar ingalunda se deri

några symboliska framställningar, helst man på

lerkärl från stenåldern ej sällan förmärker icke all-

enast sicksack utan fiere föreningslinier, hvilka ut-

göra enkla prydnader.

De väl utarbetade figurerna samt de omfat-

tande kant- och tvärlinierna synas ögonskenligen

antyda den sednaste hällristningstiden, emedan våra

bergtaflor sakna, såvidt jag kunnat utröna, alla bi-

prydnader, som förutsätta ett slags ornamentslära.

Det bör ej förundra oss, att musikanter här före-

komma. Adam från Bremen berättar, att många

ohyggliga sånger, namne, voro öfiiga vid mennisko-

offren i Upsala. De krokiga stridslurarne äro myc-

ket vanliga, deremot äro de, hvilka jag kallat trum-

mor eller sköldar, högst sällsynta. Kimbrerne bru-

kade öfver flätverk anspänna hudar, hvarigenom

de åstadkommo ett förfärligt buller 1

). Lapptrum-

morna visa äfven, att i Norden funnits under he-

dendomen dylika instrumenter; men måhända an-

slås här sköldar, hvilket var ganska brukligt vid

högtidligare tillfällen. Hästarne ha troligtvis till-

hört den bortgångne härföraren och blifvit vid be-

grafningen offrade. Det var öfiigt, att dessa djur

’) Strabo. Lib. VII.
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ofta åtföljde sina fallna egare i grifthögarna. De

stora sköldarne, stidsyxorna och lansspetsarne må-

ste angifva de vapen, som blifvit med den döde ned-

lagda. Att dessa vapen äro i ojemförligt större

skala tecknade än de öfriga der förekommande fi-

gurerna kan icke väcka någon förundran; enär

man bland våra vanliga hällristningar aldrig fin-

ner, hvad man ej heller kan rimligtvis vänta, na-

turliga förhållanden iakttagna. En närmare bekräf-

telse på mina förklaringar öfver de afdildningar,

som träffas i Bredarör, torde af det ofvananförda

och efterföljande inhemtas.

I afseende på hithörande figurers hufvudsak-

liga föremål kan jag väl icke med Munter antaga,

att Druider vid Kivik anställt ett menniskoofter;

men jag tror deremot, att Nordens urinbyggare he-

drat en bortgången härförare med slagtande af krigs-

fångar eller trälar samt offerdjur. Tacitus berät-

tar, att Cheruskerne efter Vari nederlag slagtade

de romerska tribunerne och centurionerne, och att

Hermundurerne äfven offrade fångar A

). Kimbrerne

brukade vid stora kärl slagta sina fångar och spå

af deras blod och inelfvor 2
). Skordiskerne och

(löterne anställde äfven menniskoofter 3
). Det är

bekant, att Svearne, plagade af hungersnöd, sam-

lade sig i Upsala, hvarest de den första hösten

offrade oxar, den andra menniskor och den tredje

konung Domalder, att Aune offrade nio af sina tio

') Taciti Annal. Lib. I. cap. 61. Lib. XIII. cap. 57.

-) Strabo. Lib. VII.

3

) Ammianus Marcellinus. Lib. XXVII. cap. 4. Jornandes, De

Kebus Geticis, cap. V.
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söner åt Oden, samt att Yermlands nva inbyggare

innebrände Olof Trätelja som offer åt samme gud.

Håkan Jarl i Norge lät offra sin unge son Erling

åt Thorgerd Horgabrud, och konung Olof Trygg-

vason förkunnade bönderna på Läder, att, om han

tvingades med dem deltaga i offer, han ville offra

menniskor men inga trålar eller illgerningsmän

utan de förnämsta bland landets inbyggare. Annu
omkring medlet af elfte seklet offrades i Upsala

menniskor, ehuru de måhända icke slagtades utan

hängdes. En christen säg der, säger Adam från

Bremen, hundar och menniskor hänga om hvaran-

dra till ett antal af sjuttio. Då våra hedniska för-

fäder under den historiska tiden förrättat mennisko-

offer, är det mera än sannolikt, att Nordens urin-

byggare, hvilka stått på en mycket lägre bildnings-

grad än dessa, utöfvat slika ohyggligheter. Ett dy-

likt förhållande är ganska troligt, då vildarne både

på Söderhafsöarna och i Amerika anställt mennisko-

offer, som dessutom varit mycket vanliga bland de

fieste vilda folkstammarna i de öfriga verldsdelarna.

Enär man med tvärsäkerhet påstått, att häll-

ristningarne i Bohuslän ha en helt olika beskaf-

fenhet och tillhöra en långt sednare tidrymd än

figurristningen i Bredarör; måste jag, som icke

kan biträda en sådan mening, närmare skärskåda

grafvens anordning och figurristningens hållning.

Bohuslän har å flere bördiga ställen såkallade dyr-

hus och offeraltaren, hvilka tillhöra den äldre sten-

åldern och troligtvis varit grifter. 1 samma land-

skap finnes deremot på bergshöjder en myckenhet

stenrös, som innehålla stenkistor med räckhällar.

10
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Dessa grifter likna till alla delar den, hvilken i

närheten af Tanums kyrka 1816 öppnats och är

ofvanföre omnämnd, och de tillhöra alltså den yn-

gre stenåldern, enär stensaker i förening med brons-

saker blifvit deri hittade. På en och annan land-

höjd påträffas stenrös, som innesluta större stenki-

stor och som troligtvis tillhöra samma tidrymd.

De ofvanberörda grifterne måste således vara sam-

tidiga med hällristningarne, hvilka tillkommit un-

der stenåldern och fortgått inuti bronsåldern. Då

det icke vetes hvad, som hittats i griften vid Ki-

vik, kan det ej heller bestämmas, om obrända lik

eller urnor med brända ben blifvit der nedsatta.

Här bör icke förtigas, att, ehuruväl griften är gan-

ska rymlig, liknande ej saknats der i trakten. Sjö-

borg omtalar en märkvärdig sten, hvilken på 2

mils afstånd i sydvest från Kivik stod uti en gär-

desgård mellan Yranaps och Vallby egor i Jerre-

stads härad. Stenen skall enligt sägen tillhört en

närbelägen ättehög l

). Af stenen har Nilsson ut-

gifvit en teckning och beskrifning 2
). På stenen,

som är ofvanföre omnämnd och nu förvaras i Vallby

kyrka, föreställes ett två hju ligt åkdon med tvenne

förspända hästar men utan körsven, vidare två be-

mannade fartyg samt ett utan besättning och några

mindre och större hålor. Det synes mig vara mer

än sannolikt, att stenen, hvilken är smalare i ena

än andra ändan, utgjort en del uti en stenkista,

då öppningarne kunnat med lätthet tillslutas med

') Sjöborg, Samlingar för Nordens fornälskare. T. 3. S. 146.
2

) Nilsson, Skandinaviska Nordens ur-invånare. Stockh. 1862

1865. S. 130.
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passande skärfvor. Men enär den närbelägna ätte-

högen vid undersökning visat sig icke ha innehål-

lit någon stenkista, torde stenen tillhört en dylik,

som i den bördiga och stenlösa trakten blifvit un-

danröjd för odling och använd till husbyggnad. 1

Jerrestad vid vägen till Gladsax i Skåne har N.

G. Bruzelius funnit en grifthög, hvilken, bestående

af grus och småsten, blifvit till största delen bort-

förd. I högen qvarlåg ena hälften af en stenkista

nemligen två sido-, en gafvel- och en täcksten.

Gårdens egare visade en sten, som blifvit bortförd

från högen och tillvaratagen. Ett bemanna dt far-

tyg och några hålor voro på vanligt sätt ristade

å stenen. Ehuruväl stenen var snarare tre- än

fyrkantig och långt mer illavulen än den nyssbe-

rörde, har densamme likväl enligt egarens uppgift

utgjort ena gafveländan af stenkistan *). Man vet

ej heller livad der funnits.

Då de berörda stenkistorna tyckas enligt den

angifna anordningen antyda en öfvergång från sten-

till bronsåldern; så bör nu tillses, huruvida rist-

ningarne kunna härom lemna någon ytterligare upp-

lysning. Figurerne i Bredarör visa sig, såsom Sjr>-

borg rätteligen säger, ”liksom då man med ett tin-

ger gör ett lätt intryck uti en deg eller mjuk gips-

massa.” Ett fullkomligen likadant förhållande mär-

kes å den ofvanberörda stenen i Vallby kyrka.

Bruzelius har ej närmare beskrifvit ristningen å

stenen i Jerrestad, hvadan jag, som icke sett den-

') N. G. Bruzelius, Beskrifning om fornlemningar i Skåne, in-

tagen i Antiquarisk Tidsskrift, 1 855 — 185 . Kjöb. 1857. S. 78, 79.

10*
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samma, blott kan yttra den förmodan, att dera vi-

sar sig* ett likadant arbetssätt. Ehuruväl Holmberg

påstår det vara omöjligt att med stenstycken utar-

beta hällristningar, så medgifver lian likväl, att

stenristningar i några grottbyggnader liksom i Bre-

darör tillkommit utan jernverktyg. I denna uppen-

bara motsägelse instämmer Nilsson med det be-

stämda yttrande, att griften i Kivik tillhör Nor-

dens äldsta bronsperiod, hvilken här funnits en

mycket lång tidrymd och fortfarit 300 till 400

år före Christi födelse, och han förklarar, att der-

emot hällristningarne i Bohuslän påtagligen till-

kommit under jernåldern i åttonde och nionde sek-

let. Han säger vidare, att figurerne i griften vid

Kivik och å stenen i Vallby äro gjorda på sam-

ma sätt "nemligen ingnidna i stenens yta med nå-

got mer eller mindre spetsigt verktyg,’
1

och han

tillägger i noten: "Men alldeles icke på samma sätt

inhuggna, som Bohusläns hällristningar, hvilka dess-

utom antyda helt annan tid och annat tolk" 1

). Om
Holmberg och Nilsson med största tillförsigt utta-

lat sin öfvertygelse, att ristningarne i griften vid

Kivik och ä klipporna i Bohuslän äro både i an-

seende till utarbetning och ålder i högsta grad

olika hvarandra; så måste jag på grund af min öf-

vertygelse med ej mindre tillförsigt förklara raka

motsatsen. Jag har dels ofvanföre visat och jag-

skall dels nedanföre visa, att af alla de skäl, som

Holmberg andragit för sitt påstående uti ifråga-

') Nilsson, Skandinaviska Nordens ur-invånare. Stockh. 1862

—1865. S. 56, 62, 64, 131.
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varande fall, är intet enda hållbart, ehuru en och

annan på god tro antagit desamma. Väl säger

Nilsson, att han i sällskap med Holmberg besett

en stor del af hällristningarna i Bohuslän, en upp-

gift, hvilken jag ingalunda betviflar. Men jag an-

ser mig deremot böra i afseende härpå erinra, att

jag tre hela somrar, uteslutande sysselsatt mig med

uppsökande och aftecknande af hällristningar i Bo-

huslän, och att jag tvenne årtionden derefter om-

kringrest för samma ändamål i nämnda landskap.

Jag anser mig äfven ha med lika noggrannhet som

Nilsson granskat griften vid Kivik och stenen i

Vallby, och jag hoppas således, att den enes på-

stående kan skäligen uppvägas af den andres för-

nekande; helst den, som aldrig befattat sig med

stenarbete och konstforskning, torde i dylik väg ha

mindre skarpsynthet än den, som tre årtionden trä-

get sysselsatt sig dermed. Sedan jag kortligen an-

fört de skäl, hvarför jag tror mitt vitsord förtjena

något afseende, får jag nämna, det jag anser häll-

ristningarne i Bohuslän vara äldre än stenristnin-

garne i Bredarör; ty de förra röja både till teck-

ning och syftning långt större råhet än de sed-

nare. Alltså tyckas hällristningarne i nyssnämnda

landskap åtminstone till största delen ha tillkom-

mit under stenåldern; men deremot synas stenrist-

ningarne i den merberörda griften härröra från

den äldre bronsåldern.
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Hällristningarnes ålder.

Qjöborg påstår, att hällristningarne icke ha en hög

ålder och anför såsom ett bevis derför, att, eme-

dan en kompass är uthuggen i Bohuslän, Botenäs

härad och Tossene socken nordvest från Valla by

öfverst på Vetteberget, man måste upptäckt mag-

netens egenskaper, innan hällristningstiden tillända-

lupit 1
). Härvid bör först anmärkas, att våra häll-

ristningar aldrig finnas pä topparna utan vid slutt-

ningarna af bergen, och att ej heller det ringaste

spår till någon egentlig hällristning finnes vid denne

kompass. Härtill kommer, att jag sett fiere kom-

passer, som likna denne, vara inhuggna i Bohus-

läns skärgård, isynnerhet finnes å toppen af den

största bland Tanurns Väderöar en vacker sådan,

hvilken liksom den förstberörde har en biprydnad,

hvari jag likväl icke kan såsom samme fornfor-

skare finna något gyllentai. Bland Bohusläns utskär

har jag påträffat många namnteckningar och bomär-

ken, hvilka äro i klipporna inhuggna, men ingen-

städes något, som liknar vanliga hällristningar.

Sjöfarande, de der ligga för motvind, kunna lätt

falla på den tanken att inhugga kompasser. Vette-

berget ligger helt nära hafvet och har i krigsti-

der haft en vårdkase, hvadan det kunnat i sed-

nare tider få en dylik inhuggning.

') Sjöborg, Samlingar för Nordens fornälskare. T. 3. S. 150.
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Den omständigheten, att jag aldrig funnit häll-

ristningar, hvilka förekomma pä flere bergiga in-

sjöstränder och åbräddar, lägre än några famnar

öfver hafsytan, ehuru de troligtvis blifvit, såsom

belägenheterne tyckas tydligen utvisa, på sjelfva

kustklipporna utarbetade, talar för deras höga ål-

der; ty ganska många århundraden måste således

förflutit, innan de kunnat få närvarande förhål-

lande till hafsytan. Att en och annan hällristning

finnes högt öfver hafsytan kan ingalunda upphäfva

vigten af det förhållande, att ingen enda förmär-

kes på hafvets strandklippor. Det är alltså klart,

att hällristningarne, som med få undantag blifvit

anbragta å kustklipporna, liksom ganska många

namnchiffer, bomärken och årtal blifvit i sednare

tider inhuggna i Bohusländska skärgården, måste

efter en lång följd af sekler fått närvarande höjd

öfver hafsytan.

Här får vittringen jemväl åberopas, hvarige-

nom vidsträckta ristningar blifvit till en sådan yt-

terlighet förstörda, att ej sällan blotta botten af

breda linier är öfrig, hvilket bevisar, att de for-

dom haft en betydlig fördjupning. Ilieroglyferne

å obeliskerna i Egypten och å grafstenarna i ök-

nen jemte vägen från Suez till Sinai ådagalägga,

hvilken ofantlig tid erfordras, innan figurer, som

ingräfvas å hårda stenarter, utplånas. Skandina-

viens höga bergssträckor, hvilka i en urtid bildat

våra kuster och ännu bibehålla ögonskenliga spår

af vågornas slipning, förete ännu tydligare den

högst ansenliga tidrymd, som förflyter, innan fa-

stare bergarter anfrätas af vittring.
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Ehuru jag redan pä ett och annat ställe skär-

skådat Holmbergs påståenden i afseende på häll-

ristningarnas sena tillkomst, så måste hans skäl

derför här uti ett sammanhang öfvervägas.

Jag har ofvanföre visat, att hällristningarne

tvifvelsutan äro inknackade och inslipade med sten-

skärfvor. Då häraf följer, att dessa minnestaflor

härröra från stenåldern, så måste de vara in

gamla. Holmberg, som fattat en motsatt mening,

bestrider möjligheten att med blotta stenverktyg be-

reda sig fartyg af en lika ansenlig och prydlig be-

skaffenhet, som de, hvilka föreställas på våra häll-

ristningar. Möjligheten häraf borde dock ingalunda

sättas i något tvifvelsmål, enär vildarne å Söder-

hafsöarna med idel sten- och benverktyg skaffat sig

både större och prydligare kanoter än några, som

här afbildas. Ehuru Holmberg påstår, att våra

bergtaflor ej kunnat utarbetas med stenstycken, så

medgifver han likväl, det man i Frankrike, Skott-

land, Tyskland och Danmark funnit sådana afbild-

ningar i grafrum, som ha mycken likhet med våra

griftstugor eller dyrhus och således äro ganska

gamla. Han medgifver äfven, att man uti en ur-

åldrig halfkorsgraf på Axevalla hed i Vestergöt-

land förmärkt en hällristning. Han medgifver slut-

ligen, att Bredarör vid Kivik, ehuruväl han anser

detsamma tillhöra bronsåldern, har figurer, hvilka

äro utarbetade utan jernverktyg 1

).

Holmberg har af hällristningarnas innehåll sökt

hufvudsakligen bevisa, att de tillkommit mellan

') Holmberg, Skandinaviens hällristningar. S. 7, 8, 80, 81.
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åren 500 och 900 efter Christi födelse, och anser

desamma helt och hållet kunna af sagorna förkla-

ras. Denne fornforskare prisar ej allenast hällrist-

ningarnas teckning utan äfven deras utarbetning

och han beundrar isynnerhet den smak och nog-

grannhet, som röjes uti en del skeppsformer 1

). När

jag för öfver ett hälft sekel tillbaka först uppsökte

och aftecknade ganska många hällristningar i min

födelsebygd Bohuslän, syntes de mig, ehuru med

ungdomlig lifiighet förtjust af alla slags fornlem-

ningar, redan då vara i hög grad råa både till

anordning och syftning. Om Holmberg trott sig

kunna med säkerhet åtskilja derå alla djurslag,

måste jag erkänna, det jag stundom funnit mig

vara urstånd dertill. Han säger, det äfven den yt-

ligaste granskning af hällristningarna öfvertygar

oss, att de äro en bildskrift i egentligare mening,

och att de höja sig vida öfver de råa drag deraf,

som man finner hos vilden, och att de torde när-

mast kunna liknas med den fornmexikanska tafvel-

skriften 2
). Då nämnde författare ansett våra häll-

ristningar närmast likna Mexikanernas bildskrift,

har han visat sig alldeles sakna närmare känne-

dom om densamma. Han hade deremot kunnat

med skäl jemföra dessa ristningar med den råa

bildskrift, hvilken Amerikas vildar i en aflägsen

forntid begagnat och ännu i våra dagar begagna.

Om hällristningarne tillkommit under vikingatiden,

skulle de ofelbart haft en vida bättre anordning

J

) ibd. S. 39.

2
) Ibd. S. 28.
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och säkrare utarbetning, och sagorna skulle väl

vetat något om desamma. Jag anser mig icke be-

höfva att i detta afseende vara mångordig.

Såsom ett afgörande bevis för hällristningar-

nas sena tillkomst har Holmberg antört, att der

föreställas svärd med parerstänger, och att sådana

vapen ej kunna förfärdigas af annat ämne än me-

tall *). Jag har ofvanföre visat, att inga svärd

utan blott värjor afbildas å hällristningarna, och att

sistnämnda vapen kunnat göras af hårda träslag

med flint- eller ben spetsar. Jag har äfven visat,

att slidorna tvifvelsutan bestått af träskifvor, som

sammanhållits med träklotsar, af hvilka de öfra lik-

nat parerstänger och de nedra varit afiånga eller

rundaktiga. Enär de värjor, som föreställas blot-

tade å våra bergtaflor, icke förete några parerstän-

ger, så ha hällristarne icke haft några sådana. Sli-

dornas öfra träklotsar ha, såsom jag anmärkt i det

föregående, gifvit anledning till berörda misstag.

Då slidornas nedra träklotsar äro så stora, att en

fornforskare tillockined velat anse en dylik för en

skaftad stridsyxa, ha desamma ej rimligtvis bestått

af metall; helst man hittat doppskor af brons, hvilka

äro helt fina. Föröfrigt är det ganska möjligt, att

den folkstam, som utarbetat våra bergtaflor, äfven

haft vapen af brons, isynnerhet som yxor, dolkar

och knifvar af denna metall stundom hittas i för-

ening med verktyg och vapen af sten och ben.

Om verkliga svärd, det vill säga icke stick-

utan huggvapen, skulle föreställas å hällristnin-

') Ibd. S. 12.
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garna, hvilket dock högligen bestrides; så kunde

derigenom icke bevisas, att de bestått af metall,

ännu mindre att desamma tillhört jernåldern. Se

här ett ojäfaktigt ocli afgörande vittnesbörd för

detta nekande. Vid Amerikas upptäckande hade

Mexikanerne svärd af mycket hårdt trä, Ö till S 1

^
fot långa. Eggen utgjordes af obsidianskärfvor, som

*

voro fastsatta uti en ränna med starkt bindande

lim. Dessa svärd, hvilka fördes med begge hän-

der, gjorde enligt en spansk författares berättelse

lika god tjenst som en Toledoklinga. Det var lik-

väl de första huggen, som voro särdeles farliga;

ty obsidianeggen blef hastigt förslöad 1

). Då dylika

svärd voro vådliga för stridsmän med harnesk och

pansar, så kunde desamma viil begagnats mot häll-

ristarne, hvilka, om de också ej varit enligt Holm-

bergs uppgift nakna, dock ingalunda varit stålkläd-

da. Enär samme författare af häl lri starnes stora

lansspetsar söker bevisa, att de måste bestått af

metall, bör härvid erinras, att desamma tvifvels-

utan varit af trä med insatta flintskärfvor. Detta

är så mycket troligare, som Here benspetsar skärpta

med flintskärfvor hittats i »Skandinavien. Holm-

berg erinrar, att inga sådana lansspetsar af sten

finnas. Härtill kan läggas, att ej heller dylika af

metall hittats. De ha således varit af trä och för-

multnat.

Då ibland åtskilliga slags djur, hvilka afbil-

das å våra berghällar, ses, såsom jag ofvanföre vi-

sat, en myckenhet hästar, oxar och kor, samt derå

’) Antiquarisk Tidsskrift, 1858—1860. Kjöb. 1860. S. 95.
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jemväl märkes en förspänd plog, som styres af en

man; så angifver detta, att hällristarne haft ej obe-

tydlig boskapsskötsel och drifvit något åkerbruk.

Nu säges, att Nordens urinbyggare, hvilka haft

sten- och benredskap, ej kunnat idka boskapssköt-

sel och åkerbruk; ty dertill erfordras, såsom det

förmenas, ovilkorligen jernredskap för att aftaga

gräs och gröda. Om det gerna medgifves, att vil-

dar flerstädes lefvat endast af jagt och fiske, följer

ingalunda deraf, att alla vildar, som saknat metal-

ler, varit oförmögne att tämja och begagna djur

samt att på ett ofullkomligare sätt drifva jordbruk.

Enär uroxar under stenåldern kunnat här lefva,

och enär elgar, renar, hjortar och rådjur kunnat

då liksom nu berga sig utan menniskors hjelp,

kunde väl hällristarne haft häst- och nötkreatur.

På Gotland funnos för hundra år tillbaka vilda hä-

star, som fångades och begagnades. På samma tid

gingo tama får både sommar och vinter ute och

kommo aldrig under tak *). Troligtvis har här un-

der stenåldern varit betydlig löfskog, hvadan man

genom löftägt haft godt tillfälle att insamla myc-

ket vinterfoder. Att här under denna tid varit

obetydligt åkerbruk ses deraf, att jag blott på ett

enda ställe trott mig med säkerhet finna en plog,

hvilken är i högsta grad enkel och mycket väl

kunnat göras af trä utan något beslag. Föröfrigt

har det icke varit synnerligen svårt att skörda säd

liksom lin genom uppryckning.

Sedan jag visat, att de skäl, hvilka Holmberg

’) C. Linnaei Gothländska Resa 1 41. S. 230, 248.

J
i
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andragit för bestämmande af hällristningarnes till-

komst under den sista jernåldern, ingalunda äro

tillförlitliga, får jag i största korthet förklara, så-

som det ofvanstående torde rättfärdiga, att jag i

afseende på dessa minnestafiors ålder vidblir sam-

ma mening, som jag för ett hälft sekel tillbaka fat-

tat. Jag tror således, att hällristningarne egentli-

gen tillhöra stenåldern, men att de äfven blifvit

något begagnade i början af bronsåldern. Alla

hällristningarne ha nemligen blifvit utarbetade på

samma sätt och med bara stenskärfvor; men under

den egentliga stenåldern märkas inga spår till bi-

prydnader eller ornamenter, då deremot under brons-

åldern sådana förekomma med en regelbunden och

enkel anordning. Man märker ä de äldre hällrist-

ningarna några spiralfigurer, som ha religiös och

symbolisk betydelse; men under bronsåldern äro

dessa figurer ej sällan begagnade som blotta or-

namenter. Häraf är uppenbart, att de förra äro

äldre än de sednare.

Till följe af hvad jag ofvanföre anfört, måste

hällristningarne till största delen tillkommit före

Bredarör. De såkallade stendysser, hvilka finnas i

Danmark, visa med sina figurteckningar, som till

anordning oöh utarbetningssätt likna hällristnin-

garna, sig vara äldre än Bredarör, hvilket, såsom

tiere fornforskare redan yttrat, troligtvis tillhör den

egentliga bronsåldern. Om man finge med Nilsson

antaga, att Tyrierne redan före Karthagos anlägg-

ning omkring 800 år före vår tidräkning drifvit

handel på Norden, och att bronsåldern, som fort-

farit en mycket lång tidrymd, sträckt sig 300 till
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400 år före Christi födelse *); skulle hällristnin-

garne, hviika under stenåldern tillkommit, icke utan

skäl kunna försättas till den tidrymd, då Troja för-

stördes. Ehuruväl jag icke anser ett sådant anta-

gande vara helt och hållet osannolikt, så vågar jag

dock icke göra våra bergtaHor så uråldriga. Or-

saken till min betänklighet är följande. Om en så

tidig handel drifvits från Östern på Norden, så

skulle Pytheas från Massilia rike efterlemnat om

sin hitresa omkring 350 år före vår tidräkning en

vidunderlig berättelse, hvilken flere gamle och äl-

ven geografen Strabo förklarat för den djerfvaste

dikt. Nilsson har, såsom jag med synnerlig fåg-

nad erkänner, med lika lärdom som fyndighet be-

lyst denne resandes berättelse. Det är likväl af

samma berättelse uppenbart, att Norden måste på

den tiden varit i högsta grad okänd, och att såle-

des svårligen någon handel från Östern kunnat här

flere sekler dessförinnan drifvas, ännu mindre nå-

gra feniciska kolonier här anläggas; ty i sådant

fall skulle väl Pytheas och hans nära samtida nå-

gorlunda vetat, huru det förhållit sig vid de ku-

ster, som tiere århundraden blifvit besökta.

Om jag således ingalunda vill bestrida, alt

Bredarör tillhört den tidigare bronsåldern; kan jag

icke till följd deraf antaga, det hällristningarne

blifvit utarbetade af en annan folkstam än den,

livilken efterlemnat nyssnämnde minnesvård. Men

om också dessa fornlemningar härröra från två sär-

') Nilsson, Skandinaviska Nordens ur-invånare. Stockb. 1802

1865. S. 63, 64.
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skilda folkstammar, så ha troligtvis beggedera va-

rit soldyrkare liksom Tysklands och tlere andra

länders urinbyggare. Jag bör här i förbigående

tillägga, att de korta fästena å bronsvärjorna ej

synas mig bevisa, att den folkstam, som deraf be-

gagnat sig, varit ett småväxt slägte. Enär ett så-

dant sidogevär ej tjenat, såsom jag redan anmärkt,

till hugg- utan till stickvapen, är det ganska na-

turligt, att fästets kafle ej bort vara längre än, att

den kunde säkert omfattas med pek- mellan- och

ringfingret samt tummen och stödjas i handgropen

med lillfingret mot knappen. Att man kunnat på

dylikt sätt gifva mycket starkare stötar än, om

man hållit handen på tvären öfver en lång kafie,

är alldeles solklart.

De äldsta sten- och benverktyg, livilka hittas

i Norden, sakna sirater. Man har likvisst här ti-

digt börjat att med enkla rät- och kroklinjer samt

cirkel- och spiralprydnader förse verktyg, vapen,

knappar och smycken af brons. Vid en stigande

konstfärdighet tyckes man småningom öfvergifvit

detta betydelselösa orneringssätt och antagit drak-

slingor m. m. Det är begripligt, att dessa under-

djur skulle såsom borg- och skattvaktare bli i Nor-

den liksom fordom i Hellas betydelsefulla orna-
t

/

menter. Det är äfven uppenbart, att fåglar samt

andra djur skulle såsom förebud och fylgior efter-

hand ingå uti hedniskt orneringssätt. Den orna-

mentslära, som visar sig på runstenar, förtjenar

stor uppmärksamhet både i anseende till figurer-

nas mängd och skaplynne. De drakar, som der

förekomma, utgöra konstiga och vidunderliga slin-
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gor, hvilka ha ingenting gemensamt med de enkla

ormar, som träffas bland hällristningarna. Ej hel-

ler kunna de sirligt utarbetade korstecken, hvilka

äro så vanliga på runstenarna, jemföras med de

enkla korsformer, som tillhöra hällristningarna. Det

synes mig vara otvifvelaktigt, att de förstnämnda

blott äro prydliga christendoinstecken, då de sist-

berörda äro dels framställningar af soldyrkan dels

förstärkningar eller prydnader å sköldar. Liksom

runristarne bibehållit drakslingorna såsom betydelse-

fulla, sinnebilder, så ha de troligtvis anbringat kors-

tecknen såsom ej mindre betydelsefulla symboler för
o

både hedningar och christna. A runstenarna före-

ställas män till fot och till häst med och utan va-

pen. 1 Bautil förekomma två runstenar, af hvilka

hvardera har en ryttare, öfver hvars hufvud en

roffågel sväfvar. Der finnas två runstenar, af hvilka

hvardera framter en ryttare med tygel i venstra

och svärd i högra handen. Der märkes äfvenle-

des en runsten, hvarå ses en ryttare med svärd

under venstra armen, och en runsten, hvarå en

ryttare slås med några underdjur !

). Flere fartyg

äro inhuggna å gamla kyrkomurar. Ett fartyg för

roddare med långa åror, andra föra master och se-

gel 2
). Dessa fartyg äro icke såsom hällristningar-

nas i en enkel stil, utan de röja ett påtagligt
o

orneringsbegär. A runstenarna träffas äfven många

djur och fåglar än frie, än inflätade i drakslingor.

Dessa visa samma skaplynne. Förmodligen ha run-

’) Bautil, N:o 36, 173, 314, 361, 524, 593.

O Ibd. N:o 344, 380, 382.
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ristarne dels velat framställa underbara djurskep-

nader, dels ådagalägga sina snillegåfvor. Emedler-

tid se vi ibland dessa vidunderligheter fiere christ-

liga sinnebilder, hvilka stundom likna rundbågs-

stilens kyrkoprydnader. Tuppar måste tvifvelsutan

anses såsom christliga vaksamhetssymboler 1

). Man
finner å en runsten tvenne män, som trampa en

klocka, samt en man, hvilken drager en sådan 2
).

Detta torde åsyfta själaringning. I hög grad märk-

värdig är den större af de tvenne minnesstenar,

som konung Harald uppreste öfver sin fader Gorm
och sin moder Thyra. Man ser derå ett under-

djur, hvilket omslingras af en orm, troligtvis he-

dendomen, och en obeväpnad man med krosprydd

gloria och utsträckta armar, som omgifves af sir-

liga flätor, förmodligen christendomen 3
).

Fiere urgamla träkyrkor i Norge, hvilka i sina

hufvudsakliga delar visa äldre rundbågsstil, förete

en mängd snidverk, som röja den hedniska Nor-

dens utbildade ornamentslära. Menniskogestalter,

djurfigurer, drakslingor och löfflätor, hvilka der fö-

rekomma i myckenhet, likna vida mer runristnin-

gens än rundbågsstilens orneringssätt. Deraf synes,

att våra hedniske förfäder haft en utbidad och all-

män ornamentslära, som efter christendomens infö-

rande här en tid bortåt bibehållit sig.

’) Ibd. N:o 320, 591, 612, 618.

*) Ibd. N:o 558.

3

) O. Worra, Mon. Dan. p. 332.
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Hällristningar i Tanums socken.

Den utmärkte fornforskaren Hilfeling, som en län-

gre tid 1792 vistades i Tanums prestgård, upp-

sökte och aftecknade många fornlemningar i trak-

ten deromkring. Han hittade likväl i Tanums soc-

ken blott trenne hällristningar, af livilka en 1794

utgafs i P. Thams Gröthiska monumenter. Sedan

jag 1815 blifvit utnämnd till akademisk lärare och

återkommit till min födelsebygd, ville jag, uppma-

nad af en synnerlig vän M. Bruzelius, der efter-

söka fornlemningar. Jag talade härom med min

fader, som ansåg, att mina sommarferier ej kunde

bättre användas. Han hade en liten samling af

fornsaker och gaf mig Here upplysningar om trak-

tens talrika dyrhus, hällkiströr, bautastenar och

ättehögar m. m. Den gamle sade, att, ehuru han

öfver 35 år alltjemt kringrest i nämnde socken,

han der förmärkt blott trenne hällristningar, och att

förmodligen flere der funnos, men att allmogen der-

om visste alldeles ingenting. Sedan jag lyckats att

hitta en och annan hällristning, förnam jag, att

släta bergsluttningar vid sidorna om bördiga dal-

gångar blifvit företrädesvis valda för anbringande

af dessa afbildningar. Stundom träffades hällrist-

ningar, hvilka genom nedsipprande vatten och för-

multnade växter blifvit nästan helt och hållet jord-

höljda. Om det å stora berghällar var temligen

mödosamt att undanrödja den hopade myllan, så
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hade jag deremot fägnaden att derefter skåda syn-

nerligen väl bibehålla föreställningar. Sedan all-

mogen fått se flere af sina bergtaflor ocli hört ett

och annat rörande deras betydelse, började mån-

gen i sin närhet eftersöka sådana och underrätta

mig om sina fynd.

På dylikt sätt har jag kunnat i Tanums soc-

ken påträffa en så ansenlig mängd hällristningar,

att Holmberg trott sig kunna påstå, ”det hällrist-

ningarne inom Tanums socken utgöra ett större

antal än alla i det öfriga Norden tillsammans” 1

).

Ehuruväl jag i denna socken aftecknat många berg-

taflor, som samme författare ej öfverkommit; så

måste jag, fastän mycket fägnad öfver min födelse-

bygds antiqvariska märkvärdighet, likväl förklara,

att detta påstående är rentaf förhastad t. Jag har

blott några få dagar haft tillfälle att eftersöka

hällristningar i Qville, Sotenäs och Stångenäs hä-

rader. Om jag kunnat der liksom i Tanums soc-

ken använda tre somrar på dylika undersökningar,

är jag derom fullt öfvertygad, att Holmberg i sam-

ma härader skulle af allmogen fått anvisning på

ett lika stort antal hällristningar som det, hvar-

om han erhållit besked i nämnde socken. Det li-

der intet tvifvel, att Yette, Qville, Sotenäs och

Stångenäs samt Tunge härader tillika med Oroust

och Tjörn ha tillsammans mångdubbelt flere häll-

ristningar än Tanums socken. Mig synes föga san-

nolikt, att Östergötland, som i närheten af Norr-

köping har många redan bekanta hällristningar,

*) Holmberg, Skandinaviens hällristningar. S. 90.

IV
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icke eger långt flere sådana, hvilka ännu äro okän-

da. Det kan ej heller antagas, att Hallands och

Smålands kuster alldeles sakna detta slags forn-

lemningar. Upland, hvarest man hittills påträffat

blott trenne hällristningar, måste tvifvelsutan ha

vida flere. Att talrika ännu okända hällristningar

finnas å Norges bergiga kuster synes mig vara

högst troligt, helst flere der i sednare tid blifvit

hittade. Många år skola förflyta och många forn-

forskare måste anstränga sig, innan största delen

af Nordens hällristningar kunna med noggrannhet

bekantgöras. Det är föröfrigt föga betänksamt att

vilja med tvärsäkerhet bestämma en ny kunskaps-

grens utsträckning, då man blott kommit i tillfälle

att å dess föremål lyfta en liten flik af ett mer än

tvåtusenårigt omhölje.

Då jag icke velat här meddela flere utaf de

många teckningar, hvilka jag tagit af våra berg-

taflor, än som erfordrats för mina förklaringar, får

jag slutligen lemna en beskrifning på alla de häll-

ristningar, jag påträffat i Tanums socken, dels eme-

dan den kan, såsom jag hoppas, framdeles tjena

till vägledning för närmare undersökningar, dels

mana kommande fornforskare att i sina födelsebyg-

der ifrigt uppsöka och noggrannt beskrifva detta

slags fornlemningar.

Låtom oss nu börja vid Tanums kyrka, belä-

gen ungefär midt i Tanums socken och nära dit-

hörande prestgård, och göra derifrån en kringvan-

dring om Yesterby, Hvitlycke, Litsleby, Tegneby,

Bro, Kalleby, Stora Ryk, Såtorp, Kyrkoryk, Lilla

Cferum, Stora Hoghem, Fossumtorp, Kolstad, Slänge,
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Ryland, Hval, Håkebytorp, Tofva, Arendal, Säm,

Hede och slutligen till Tanums prestgård. Denna
kringvandring i Tanums socken är ungefär l

1

/ 4

mil lång och */
2

bred och kan således lätt till-

ryggaläggas på en enda dag. Den förvånande mängd
hällristningar, hvilka påträffas inom en så ringa

omkrets, ådagalägger, att de ej rimligtvis kunnat

tillkomma af blotta infall utan måste vara, såsom

jag ofvanföre visat, ett slags häfdateckning, och att

desamma, enär ingen urkund vet något derom, må-

ste vara äldre än all bokstafsskrift i hela Norden.

Nära och söderom Tanums kyrka å Vesterby

egor på den så kallade Rabben, en ljunghed, som

för några årtionden sedan blifvit odlad, märkas å

en flat berghäll nio bemannade fartyg. Der före-

komma äfven några hålor. Icke långt derifrån

finnas ett större och fem mindre fartyg dels med

dels utan besättningar.

Sydvest V 8 mil från detta ställe ses flere rist-

ningar vid Fintorp nära Ulemossen. På den så-

kallade Dansarehällen ej långt från den nämnde

mossen har man för mera än ett hälft sekel sedan

byggt Fintorp och derigenom till betydlig del bort-

skymt en ganska ovanlig ristning. Der märkas

dock sex bemannade fartyg, af hvilka två ha rod-

dare med utsträckta armar. En man och en qvinna

stå uti ett förtroligt förhållande till hvarandra. Den

förre bär en rund fyrdelad sköld och den sednare

en lång bakåtkastad hufva. Bakom dem springer

en hare och under dem ses en håla, som ej lofva

någon god utgång på deras förening. Tvenne män
med sköldar tyckas dansa. Tvenne andra strida,
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af hvilka den ene är utan sköld, men svänger en

yxa, den andre har deremot sköld, och tyckes i sak-

nad af yxa ropa på sin bortspringande hund. Hvar-

dera af dessa tre sistberörda sköldar är tvådelad

med ett lodrätt midtstreck.

Nära Fintorp skådas några män med upp-

sträckta armar, några djur och några fartyg samt

en stor och en liten sköld. De ovanligt många

hålor, som flock- och radvis förekomma bland dessa

figurer, måste enligt min tanka beteckna en krigs-

här. De hålor, hvilka deremot till betydlig del

upptaga den stora skölden, kunna angifva dess

knappar eller de slagnas antal.

Icke långt derifrån råkas några män, hvari-

bland de fleste upplyfta sina armar. Der förekom-

mer en häst, och några hålor bilda två fyrkanter.

Öfverst ses några oregelbundna figurer, som blif-

vit genom vittring vanställda.

I denna trakt skönjas tre kors, hvilka möjligt-

vis beteckna sköldar, som sakna ytterringar. Der-

jemte ses en ansenlig mängd hålor, hvilka förmod-

ligen afse ett fältslag. Det är lätt begripligt, att

ett folk utan krigskonst ej kunnat bilda regelbundna

truppafdelningar. Jag tycker mig likväl se större

och mindre fylken samt tättare och glesare leder.

I samma trakt finnes jemväl en ristning, som

blott utgöres af några större och mindre hålor, af

hvilka tre genom mellanstreck förenas med hvar-

andra liksom två sinsemellan. Dessa förenade hå-

lor torde måhända antyda slägtförbindelser eller

fosterbrödralag.

Öfver Vs rnil i sydost derifrån ligga å Hvit-
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lycke utmark nära Hvitlycke bro de såkallade Häst-

hagshällarne, hvarå många figurer äro ristade. Der

föreställes ett fartyg, hvilket, hela 12 fot långt, är

det största, som jag funnit å någon ristning. Detta

fartyg har ett litet ombord och full besättning. Der

afbildas flere mindre fartyg med och utan manskap.

Äfven märkas några lemningar efter fartyg. En
man tyckes bära en stång, hvilken är nära sju

gånger längre än han sjelf. Högre upp stå en

man och en qvinna uti ett förtroligt förhållande.

Bakom dessa framskyndar en reslig man, som svän-

ger en yxa med den högra handen och griper ef-

ter sin värja med den venstra. En håla under de

närståendes fötter tyckes angifva enderas plötsliga

ofärd. Ett stycke derifrån synas fyratiofyra hålor
o

i en rad beteckna en slagordning. A ena sidan

om dessa hålor ses en större kämpe och å andra

två mindre och en helt liten svänga yxor. De tre

större bära sköldar nemligen två med dubbla rin-

gar och en med vanligt kors; den minste saknar

sköld. En rundel omgifves af fyra män med upp-

lyftade armar, förmodligen ett fäste. Föröfrigt mär-

kas tvenne små djur och några spridda hålor.

Något ofvanför Hästhagshällarna ses ett större

och nio mindre fartyg med besättningar. Flere

kroklinier tyckas antingen vara ofullbordade el-

ler förolyckade fartyg. Några figurer ha genom

vttring blifvit skadade. En man ligger på knä

bakom sex fåglar och derframför ses åtta hålor,

förmodligen ett sätt att spå. Tvenne män stå icke

långt derifrån på hvar sin sida om några hålor.

Nederst märkas ett kreatur och öfverst två fåglar.
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o

A Hvitlycke utmark vid bivägen till Anrås

föreställes ett tomt fartyg och deröfver en stupande

man med utsträckta armar samt ett fartyg med

åror utan roddare. Nära en skosula märkes en

talrik men oregelbunden flock af hålor. Ej långt

derifrån bilda tretton hålor en ring med en håla i

midten, och en ingång dertill utgöres af åtta hå-

lor i två rader.

Yidpass Vs mil söderut från Hvitlycke bro

och till venster om den nyssberörde bivägen på en

bergskulle, som kallas Hofträdet, finnas många och

ansenliga ristningar, hvilka äro genom större klyf-

tor skiljda från hvarandra och vetta åt olika vä-

derstreck.

På kullens norra sida stå fyra kämpar, som

parvis strida mot hvarandra med upplyftade yxor.

Tvenne ha korsprydda sköldar och tvenne bära vär-

jor. Derjemte ses en fallen man, hvars afhuggna

lår ligger nedanför honom, och tre olycksbådande

fåglar sitta derbakom. En kämpe står på en ring,

hvilken förmodligen angifver segerns ovisshet. Of-

vanom en kämpe märkes en rundel, hvarpå sju

män stå med upplyftade armar, troligtvis ett fäste

med besättning. Rundt omkring förekommer en

mängd större och mindre fartyg, hvaribland de fie-

ste äro väl bemannade, men några sakna besätt-

ningar och andra äro skadade af vittring. Fem-

ton små lika danade och nära lika stora fartyg

äro bemannade och bilda en linie. En kämpe med

utsträckta armar och ofantliga händer samt stor

hufvudbonad står nära intill denna linie och tyc-

kes der vara befalhafvare. Der märkas fyra män,
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af hvilka trenne ha sköldar. I närheten finnes en

skosula och några hålor. Deröfver ses en man

styra en plog, som dragés af två oxar. Bakom

denne står en man med spänd båge. Helt nära

håller en man i svansen på en ko. Derframför

stå fyra stora oxar och två renar, hvaremellan en

lång orm slingrar sig. Ibland fiere fartyg med

besättningar har ett ovanlig storlek. Ett fartyg,

hvars stamprydnad är en djurliknelse, har trenne

kreatur ombord. Icke långt derifrån slås två käm-

par, af hvilka den ene bortkastat sin sköld och gri-

per efter den andres klubba. Der märkas två red-

lösa fartyg. Emellan två stora korsprydda sköl-

dar ses två fartyg med och ett utan manskap. Der-

framför står en man, hvars sköld prydes med tre

ringar inom hvarandra.
o

A kullens östra sluttning föreställas åtta far-

tyg med och tvenne utan besättningar. En man

tyckes stå på en häst. Vidare ses tvenne män,

ett djur och tvenne hålor. En man, som upplyf-

ter armarna, synes stå på det ena benet och bort-

sparka med det andra en ringformig figur. Det

vissa är, att jag icke kan biträda Holmbergs för-

modan, det en orm, hvilken biter en men niska i

buken, der afbildas.

Icke långt derifrån träffas ett större och två

mindre fartyg med manskap. En kämpe bär en

mycket stoi* sköld med trenne ringar och en midt-

knapp och håller ett kastspjut med båda händer.

Framför denne stupar en man och en annan flyk-

tar och på afstånd står en vapenlös åskådare. En

större håla framför den flyktande afser enligt min
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förmodan hans ofärd, och en krumhornig oxe vid
o

fartygen torde beteckna styrka. A samma ställe 8

fot högre upp märkas sju fartyg, af hvilka ett har

segel eller tält, fem äro bemannade och ett red-

löst. Öfverst står en häst. Derunder finnes ett

kors, som består af tre spiralformiga armar och

fullkomligt liknar en stympad julkuse, om hvars

betydelse jag ofvanföre yttrat min mening.

I närheten af nyssberörda ställe afbildas en

flotta, hvilken utgöres af ett större och tjugotvå

mindre fartyg. Alla ha med undantag af ett fulla

besättningar. Öfverst står en man med klubba, ne-

derst elfva bakbundna fångar och nära derintill ses

två stora och tre små hålor samt några spridda

mellan fartygen. Der finnas fyra kreatur. Nära

och vesterom denna ristning märkas en häst och

några få dels ofullbordade dels skadade fartyg.

I Litsleby utmark och till höger om samma

gårds kyrkogångstig finnas på särskilda berghäl-

lar, som ha föga sluttning och omgifvas af jord,

följande föreställningar.

En kämpe, hvilken har öfver vanlig kropps-

storlek, svänger med högra handen ett kastspjut,

deröfver ses en liten man till häst, derframför en

liten man med upplyftade armar, tre gnäggande

hästar och några andra djur, två stora och en an-

senlig mängd små fartyg, högst fa med besättnin-

gar. Jemväl märkas två bara fotter och två sko-

sulor i naturlig storlek. Der finnas äfvenledes

många dels spridda dels sammanhopade hålor.

Nära nyssnämnda ristning förekomma tolf små

fartyg, hvaribland ett har besättning. Der ses



171

åtta upprättstående streck, hvilka förmodligen be-

teckna manskap. På afstånd märkes ett litet djur.

Till höger om samma kyrkogångstig visa sig

två bemannade fartyg, en ryttare med upplyftade

armar och fyra gnäggande hästar. Dessutom ses

två obestämda djur och några påbörjade figurer.
o

A Litsleby utmark nära Bro egor förekomma

sju fartyg, hvaribland tre ha besättningar
,

två

ligga i stupande riktning mot de öfriga, ett tyckes

föra mast och ett vara ofärdigt. Der märkas två hå-
o

lor. A samma berghäll 12 fot längre ned ses ett

litet fartyg utan manskap i stupande ställning.

I sydost ej långt derifrån ligga Tegneby åbygg-

nader, hvaromkring flere hällristningar finnas. I

nämnde gårds utmark till venster om Litsleby kyr-

kogångstig å en föga sluttande berghäll ses två

större och två mindre män parvis i strid. Alla

föra yxor, tre bära värjor och en har kastspjut.

Nederst står en vapenlös man, öfverst tyckes en

man styra en förspänd plog. Der märkas två hålor.

Till venster om samma kyrkogångstig träffas

fyra fartyg, af hvilka två ha, men två sakna man-

skap. Der förekomma två oxar, som stångas. Må-

hända har denne strid en symbolisk betydelse.

På en vågrät berghäll ej långt från berörda

kyrkogångstig och i Tegneby utmark ses åtta man

till häst och tvenne till fot uti strid med hvar-

andra. Alla svänga kastspjut. Några höja fyr-

kanter, hvilka snarare beteckna kaststenar än sköl-

dar. Der märkes jemväl en orm, en löshäst och

ett litet fartyg. Deromkring skönjas lemningar ef-

ter flere förvittrade ristningar.
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I Tegneby utmark söderut från gårdens åbygg-

nader finnas å en sluttande bergshöjd sex fartyg,

nemligen trenne med och trenne utan besättnin-

gar. Derjemte ses fyra fäkreatur med långa horn

och deröfver sju män stående nära efter hvaran-

dra, förmodligen fångar. Der märkes en mängd

större och mindre hålor, som äro kringspridda, och

aderton, hvilka utgöra två rader jemte hvarandra.

I närheten af nvssberörda ställe träffas tre

ristningar, af hvilka den ena företer ett fartyg utan

besättning och deröfver en oxe med långa horn,

den andra två bemannade fartyg och derun der två

hålor, den tredje ett fartyg utan och trenne med

manskap samt öfverst en stor och sex små hålor.

Nära Tegneby åbyggnader ses å en stupande

berghäll tre bemannade och tre obemannade samt

tre ofullborde fartyg. Der märkes jemväl ett djur

förmodligen en häst, flere spridda hålor och en

korslik figur i förening med en ring. Ett stycke

derifrån föreställas sex fartyg med besättningar och

i närheten finnas flere föga betydliga ristningar.

En stor ristning råkas vid östra ändan af den

bergshöjd, hvarpä Tegneby åbyggnader ligga. Der

föreställas åtta ridande män och många lösa hä-

star och andra djur, nio små fartyg, fyra skosulor

och en håla. Flere af djuren äro ofullbordade och

alla figurerne illa utförda och mycket otydliga.

Holmberg förmenar, att en jagt efter vilda hästar

der afbildas, men han förlägger den utom Skandi-

navien, hvarest sådana, såsom han påstår, ej fun-

nits. Det synes mig vara mer än ovisst, huru-

vida der skildras en dylik jagt, men deremot gan-
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ska troligt, att vilda hästar fordom, liksom eljar

ännu, funnits i Skandinavien. Det säkra är, att

Gotland för ett sekel tillbaka hade en mängd vilda

hästar, som fångades och tamdes.

Yid ett torp under Tegneby nära Bro utmark

finnes en ristning, hvilken består af två bemannade

och ett redlöst fartyg. Ofver det ena af de be-

mannade liksom öfver det redlösa kastar sig en

slingrig linie. Måhända angifves dermed, att två

fartyg gått i qvaf genom störtsjöar.

Bro, som ligger i söder ej långt ifrån sistbe-

rörda ställe, har å södra sidan om bivägen till An-

rås en slät hvitgrå berghäll, hvilken är ungefär

100 fot lång och 50 bred. På denna berghäll fö-

rekomma många synnerligen vackra ristningar. I

anseende till några fördjupningar ha dessa ristnin-

gar blifvit anbragta i vissa afdelningar, som bilda

särskilda flockar.

1 nedersta flocken räknas tretton större och

mindre kreatur. Af fyra fartyg ha två fulla be-

sättningar, ett för blott en man och ett ingen om-

bord. Två stora och en liten man tyckas med

upplyftade armar uttrycka sin förskräckelse eller

gripa till försvar mot annalkande fiender. Denna

skildring skall förmodligen afse ett strandhugg.

Tvenne kors, af hvilka hvartdera har fyra hålor i

vinklarna, äro måhända sköldar, som prydas med

fyra bucklor, men sakna ytterringar. llti andra

flocken högre upp märkes en ryttare med lans i

högra och sten i venstra handen. I ett fartyg stå

tvenne män, af hvilka den ene höjer ett kastspjut,

den andre en hammare och hvardera håller ven-
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stra handen på värjan. Två runda fördjupningar,

som förenas med ett mellanstreck, äro större än

vanliga liålor och lika djupa vid kanterna som i

midten. Der torde alltså föreställas två samman-

bundna trummor eller sköldar, sådana som de

,

hvilka finnas i Bredarör vid vestra sidan af stora

stenkistan. Derofvanföre ses en skosula. I tre-

dje flocken skildras tjugo dels bemannade dels obe-

mannade fartyg samt två ofullbordade. Sju käm-

par strida med hvarandra och två ligga slagna.

En ryttare svänger ett kastspjut med ena och en

sten med andra handen. Der ses tre fåglar, en orm

och några hålor. I fjerde flocken skådas åtta större

och mindre fartyg, som alla ha besättningar, och

deröfver märkas fyra fartyg, som sakna manskap.
o

A samma ställe finnes en man med klubba.

Vidare ses fem fartyg, af hvilka ett har full be-

sättning, ett annat för blott en man ombord, tre

sakna manskap. Ett fartyg, som är ofullbordadt

och omgifves af hålor, torde föreställa ett vrak.

Icke långt derifrån förekomma tre fartyg, af

hvilka två ha, men ett saknar besättning. Der

bilda tretton hålor en krets, som liknar en såkal-

lad domring. Dessutom märkas der några sprid-

da hålor.

Af tjugo fartyg, hvilka framställas å mer-

berörda ställe, äro tre synnerligen väl utarbetade.

På det ena ha alla man upplyftade klubbor. A
det andra höjer en man i fram- och en i bakstam-

men en klubba, och en anförare står i midten med

en knapprydd sköld. På det tredje visar sig väl

manskap, men inga vapen. Två af dessa fartyg
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ha, såsom det tyckes, ankare. De öfriga af sam-

ma fartyg äro större och mindre dels med dels

utan besättningar. Det största af alla der afbil-

dade fartyg är ofullbordadt, och en påbörjad fram-

stam visar, att man der ärnat göra tiere ristnin-

gar. Nederst stå tvenne renar och måhända en

häst, öfverst står en man med kastspjut och sido-

gevär.

Af sex kämpar, som nära derintill strida med

hvarandra, ha trenne sköldar och fem sidogevär,

tre föra ansenliga kastspjut, tre deremot svänga

yxor; öfver en märkes en håla, hvilken troligtvis

angifver hans undergång. Ofvanför ligger ett större

fartyg med tre man ombord. Måhända föreställes

der en holmgång. Till höger på 24 fots afstånd

derifrån ses en fyrdelad sköld.

1 sydost nära V 4 mil derifrån ses å Kalleby

egor ett stort och trenne små fartyg alla med be-

sättningar. Ett af dessa små fartyg för ett segel.

På samma gårds egor finnes en spetshörnig fyr-

kant, som å tre sidor omgifves med fartyg, af

hvilka ett har besättning. Nära derintill är en

mängd hålor ordnad såsom en större och en min-

dre truppafdelning. Jag tror mig der skåda en

belägring. Till venster 6 fot derifrån föreställas

två förtroliga förhållanden och två obemannade far-

tyg samt några spridda hålor. Dessa förhållanden

tyckas icke ha fått någon behaglig utgång. Län-

gre ned märkas sex fartyg. Uti ett af dessa far-

tyg står en liten man, som tyckes med en staf ut-

drifva en stor fågel, uti ett annat stå tvenne kar-

lar, uti ett finnes blott en man med klubba och



176

uti ett slutligen en man med en sådan. De två

öfriga fartygen sakna manskap. Den nederste grup-

pen synes ej vara samtidig med den öfre; emedan

de stå uppnedvända mot hvarandra.

Norrut och inemot V 4 mil derifrån finnes i

Stora Ryks utmark och å den såkallade Kasen en

berghäll, som framter en stor ristning. Dera ses

trettio större och mindre fartyg, af hvilka tjugofem

äro bemannade och fem sakna besättningar. Tre

bemannade fartyg tyckas föra tre redlösa i släp-

tåg. Dessutom märkas tre ofullbordade fartyg. 1

tre fartyg stå befälhafvare med upplyftade armar,

och utanför ett sådant ses två män i likadan ställ-

ning. Af två fristående män har den ene upplyf-

tade armar och en hornprydd hufvudbonad, den

andre framter inga armar och bär en hufvudbo-

nad med stora brätten. Der räknas sex par sko-

sulor. Af en fyrdelad och en åttadelad sköld har

den förre en, den sednare två ringar. En mängd

hålor, som bilda tem ligen regelbundna rader, torde

beteckna slagordningar. Af åtta djur kan intet-

dera i anseende till dålig teckning bestämmas.

Nära sistberörda ställe äro åtta män afbil-

dade. Af dessa ha sex upplyftade armar och bland

desamma ligger en på sidan och en hufvudstupa.

De två öfriga stå, af hvilka hvardera utsträcker en

arm. Der märkas tre djur. Vidare förekommer

ett fartyg med manskap. Helt nära ligger ett red-

löst fartyg i stupande ställning, och dertill fram-

slingrar sig en orm, och deröfver ses en fyrdelad

sköld. Icke långt derifrån märkas tre bemannade

fartyg och lemningar efter flere figurer.
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I nordost ett litet stycke från sistnämnde ställe

ligger Såtorp, hvarest en bergås har fiere ristnin-

gar, h vilka till stor del i sednare åren blifvit fram-

gräfda, hvadan jag icke haft tillfälle att sjelf un-

dersöka desamma.

A en häll föreställas sex bemannade och två

ofullbordade fartyg, tre fristående menniskor och

ett litet djur. Öfver det största af dessa fartyg

höjer sig en mycket ansenlig figur i oregelbunden

nätform. Innan man på det noggrannaste under-

sökt, om figuren är helt och hållet eller mer och

mindre ett konstens eller naturens verk, vill jag

ingalunda deraf våga någon tydning; men der-

jemte får jag förklara, att jag icke anser någon af

Holmbergs fem förslagsmeningar vara sannolik. En
närbelägen häll framter åtta menniskor och två

fartyg med besättningar. Ej långt derifrån ligga

två hällar, af hvilka hvardera har ett fartyg med
o

manskap. A samma bergås föreställas ett stort och

tvenne små fartyg. På det förra står en kämpe

med lyftad lans, af de sednare har det ena be-

sättning, men det andra ingen sådan.

1 närheten finnes en ristning, som företer sex
o

bemannade fartyg. A det största af dessa fartyg

står i bakstammen liksom i framstammen en stor

kämpe med hornprydd hufvudbonad samt klubba i

ena och sten i andra handen, och deröfver skådas

en stupande man. På ett mindre fartyg står jem-

väl en större man uti bakstammen liksom uti fram-
o

stammen, och en reslig man står derutanför. A
ett litet fartyg håller en man en sten i h varje

hand. Föröfrigt märkas tre män med stenar i hän-

12
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derna och en utan armar. Der finnes äfven en

fyrdelad sköld. På en annan dithörande ristning

räknas sju fartyg med och ett utan besättning.

Norrut ej långt derifrån möta Kyrkoryks egor,

hvarest å nedersta branten af den såkallade Löf-

åsen räknas trettioåtta större och mindre fartyg,

som dels ha dels sakna besättningar. Stridsmän

å tvenne fartyg höja klubbor. I bakstammen af

det ena bland samma fartyg står en stor man,

hvilken måhända är anförare och har en behornad

hufvudbonad och svänger en klubba. På hvardera

af två mindre fartyg står en större och på ett så-

dant två större män. Ett sjöslag måste der före-

ställas. En orm slingrar sig öfver ett redlöst far-

tyg och en oxe står derunder. Dessa tecken an-

gifva, såsom det tyckes, den list och styrka, hvar-

med man bemäktigat sig detta fartyg. E11 hare

springer framför ett bemannadt fartyg, en sinne-

bild af rädsla. En man med öppen mun håller en

qvinna i hand. Bakom sitter en fågel och en håla

märkes derunder. Detta är enligt min förmodan

ett elakt förebud. I midten af denna grupp står

en stor kämpe med värja vid sidan och lans i

handen. Der förekomma äfven en sköld och en

skosula. Den ovanliga figur, som finnes ytterst

till venster, anser jag beteckna ett träd eller en

löfruska. Der märkas några hålor. Eigurerne ha

till en del lidit af vittring.

På nyssnämnde gård vid foten af en bergs-

höjd och på en temligen brant häll föreställes en

smärt kämpe, som är iklädd en hud med nedhän-

gande svans och utåtböjda horn samt framdragen

*
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mule. Han svänger i den högra handen en yxa

och håller den venstra på sitt sidogevär. Der står

jemväl en mindre man, hvilken höjer ett vapen.

Jemte nio fartyg med oeh ett utan bemanning ses

derstädes tre skadade af vittring. Af dessa fartyg
o

ha fyra en stupande ställning mot de öfriga. Ä
samma egor märkas på en berghäll tre små be-

mannade fartyg och ett litet djur, på en annan ett

fartyg utan besättning.

Lilla Gerum, som ligger */s norrut från

Kyrkoryk, har vid den bäck, hvilken gör gräns-

skilnad mellan dessa gårdar, en nära vågrät berg-

häll, hvarå en mängd figurer är inristad. Der fö-

reställas omkring femtio större och mindre fartyg

dels med dels utan manskap, och ett fartyg med

segel, flere fristående menn iskor och kringspridda

kreatur, ett kors med sex armar och derunder en

fågel, trenne par skosulor i naturlig storlek, två

sköldar samt många hålor ordnade i tre rader och

flere satta på olika afstånd från hvarandra. Der

förekomma två stora figurer, som äro både ovan-

liga och svårtydda.

Något öfver Vs niil i nordvest från Lilla Ge-

rum ligga nära Stora lloghems åbyggnader två

berghällar, hvilka föga höja sig öfver den omgif-

vande marken. Den ena hällen företer tio beman-

nade och två obemannade fartyg. Der ses fem

större och mindre män, trenne djur samt en sköld

med dubbla ringar och midtknapp och några kring-

spridda hålor. Den störste bland männen bär en

sköld, som prydes med två ringar. Skölden är mot

all vana så uppdragen, att mannens ansigte deraf
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betäckes, och blott hufvudbonadens horn skönjas
o

deröfver. A den andra hällen föreställas tolf större

och mindre fartyg med besättningar. En stor man

uti ett litet fartyg tyckes framhålla en kommando-

staf. Der märkes ett förtroligt par, hvilket hotas

af en närstående man med upplyftad yxa. Längre

ned står en vapenlös man. Der finnas blott två

hålor.

Yi skola nu gå */
4 mil i nordost till Fos-

sumtorp, som har flere ristningar, hvilka träffas i

dess utmark vid byvägen till Varlös. En ristning

företer två fartyg med och ett utan manskap och

en håla samt en sköld med kors. En annan rist-

ning utgöres af ett fartyg med och tre utan be-

sättningar samt af två skosulor inom en krets.

En ansenlig ristning har nedannämnda före-

ställningar. Af fjorton bemannade fartyg äro tre

ovanligt stora, men några deremot ganska små.

Der räknas elfva fristående menniskor. Bland dessa

tyckas två vara dansande qvinnor. Af tio djur

synes ett vara ett liggande fäkreatur och ett an-

nat en elg eller ren. Sex skosulor stå parvis och

en sådan är enstaka. Hälften af ett kors med spi-

ralformiga armar är alldeles lik en afskuren jul-

kuse och har troligtvis en betecknande ställning

vid bakstammen på det mellersta bland de stora

fartygen.

Der förekommer en ristning, som i anseende

till sina många figurers täta sammanställning och

inbördes förhållande är ganska ovanlig. Af sjut-

ton fartyg äro alla med undantag af två beman-

nade. Der afbildas nitton större och mindre men-
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niskor, tio djur och deribland en hjort och en hare.

En större och en mindre man strida med yxor.

Bakom den förre står en man med spänd båge och
o

en annan med lyftad yxa. A ena sidan ses tvenne

män, hvilka med spjut fälla ett djur, och en tre-
o

dje, som blåser i en lur. A andra sidan står en

man med lyftad yxa och framför denne ligger ett

djur på ryggen. Derunder står en man, som stöter

ett spjut uti ett djur. Nära derintill står en man
med spänd båge och hotas bakifrån af en annan

med lyftad yxa. Till venster om dessa grupper

ses en man med hornprydd och en qvinna med

framdragen hufvudbonad stå och vinka till hvar-

andra. En ring emellan dessa torde beteckna ett

närmare förhållande. Till höger om samma grup-

per tyckas trenne män föreha kroppsöfningar, och

nära derintill står en man med upphöjd kommando-

staf. Inunder och emellan tre fartyg står en man,

förmodligen deras befälhafvare med korsprydd sköld

och behornad hufvudbonad. Ofvanom dessa olik-

artade föreställningar ses till venster, såsom det

tyckes, ett stort djurhufvud med greniga horn och

vidöppna käftar. Måhända detta tecken angifver

en ovanlig styrka eller en kämpes bortgång. Der-

öfver skådas en rund förskansning med försvarare

och derbredvid två skosulor och vidare sex fartyg

i två linier. Högre upp märkes en mängd hålor

i fyra rader, troligtvis slagordningar. Öfverst lig-

ger ett fartyg. Dessutom äro många hålor spridda

bland taflans talrika figurer. På samma häll, hvar-

est man skådar nyssomnämnda grupper, ses på nå-

got afstånd derifrån en kämpe rrted lyftad yxa och



182

derframför ett enkelt kors. Förmodligen åsyftar

denna lilla ristning en utmaning.

Nära sistbeskrifna ställe ligger i Kolstads ut-

mark och jemte bivägen från Tanum till Bullaren

en sluttande berghäll med nedannämnda föreställ-

ningar. Mellan sex fartyg, livilka ha större och

mindre besättningar, stå tvenne förtroliga par. Män-

nen ha sidogevär och qvinnorna framdragna huf-

vudbonader. Bakom det ena paret står en hand-

fallen man och en bågskytt. Der finnas många

kringspridda hålor, hvaribland tre omgifvas af rin-

gar. Om de enkla hålorna beteckna vanliga strids-

män, torde de trenne omringade utmärka framstå-

ende kämpar.

Ett stycke derifrån nära den berörde bivägen

framter en bergshöjd, hvarpå Slänges åbyggnader

äro uppförda, en ristning, som består af fyra käm-

par, fyra bemannade och tre förvittrade fartyg, tre

djur, en skosula och många hålor. En kämpe med

uppräckta armar står på ett djur, förmodligen en

häst, en annan svänger en sten med ena och upp-

lyfter andra handen, och hvardera af de två öfriga

har en klubba i ena och en sten i andra handen.

Flere hålor bilda två särskilda rader och några

andra utgöra en föga ordnad flock.

I nordvest l

/ 4 mil derifrån ligger Ryland, i hvars

utmark en bergås sträcker sig från landsvägen i

nordost jemte bivägen mellan Tanum och Lur. E11

liten brant klippa af denna bergås helt nära bi-

vägen och ungefär midt emellan Hede och Flfve-

sked företer trenne män, ett djur och ett halfkors.

Den ene af dessa män står på hufvud mot den
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andre, och begge stödja hvarandra med krökta ar-

mar. Mot den tredje, som står med uträckta ar-

mar, vänder sig dervarande djur. Mi dt under sam-

me man märkes nämnda halfkors, hvilket utgöres

af två spiralformiga armar och liknar ett sådant,

hvarom jag ofvanföre yttrat min mening. Nära

intill dessa figurer ses ett prydligt fartyg med höga

stammar. Icke långt derifrån på Ulfveskeds ut-

mark träffas en ristning, som består af ett beman-

nadt och två redlösa fartyg samt några hålor. Der

märkas två andra ristningar, hvilka utgöras af en

myckenhet idel hålor.

Öfver V 4 mil i nordvest på en låg bergås i

Hvals utmark nära landsvägen och den såkallade

Sandgropen finnas sex fartyg med och två utan

bemanningar. En håla märkes bland fartygen.

Deröfver ses en ring, som troligtvis är en ofull-

bordad sköld, och vid sidan derom stå tvenne horn,

hvilka beteckna styrka och mandom.

Norrut */
4 mil från berörda ställe ligger på

Håkebytorps egor temligen nära Tofva mad en

berghäll, hvilken omgifves med jord. Denna häll

framter följande figurer. Der räknas sex fartyg

med och två utan besättningar. E11 man med

hornprydd hufvudbonad håller om lemmen med

den ena handen och framräcker skölden med den

andra, tvenne män ligga slagna och trenne stå

sysslolösa. Der förekomma dessutom en bock, en

hund, en fågel, en fyrdelad sköld med vinkelknap-

par och några spridda hålor.

A Tofva egor helt nära dithörande hus vid

foten af en bergskulle räknas femton bemannade
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och tre obemannade fartyg. Der märkas ett djur,

en skosula och några hålor. Figurerne äro till nå-

gon del skadade af vittring.

Vi begifva oss härifrån l

/ 4 mil i sydvest till

Arendal, i hvars utmark en liten berghäll, omgif-

ven med jord, har några hålor, som äro, då andra

figurer saknas, mångtydiga. En drabbning torde

der hållits och de stupades antal blifvit på detta

sätt angifvet. Ej långt derifrån framter en berg-

häll en mängd hålor, hvaribland några äro an-

senliga. Det tyckes, som en härskara der före-

ställes.

I dithörande utmark på det såkallade Ridare-

berget ses två fartyg utan manskap. Der finnas

och djupa samt två afiångrunda. Om de förra nå-

gon gång beteckna runda ättehögar, hvarom ofvan-

före, så torde de sednare betyda ovala grafkullar.

I Ofre Säms utmark jemte gångstigen från

Arendal råkas å en berghäll en naken fot i na-

turlig storlek. Några steg derifrån märkes ett far-

tyg med besättning. Ehuruväl skosulor rätt ofta

förekomma bland våra ristningar, så finnas högst

sällan bara fotter der afbildade. Här kan jemväl

erinras, att stora ristningar ej råkas i så magra

trakter som de, hvilka vi sist genomvandrat.

Ungefär V 4 mil söderut i Nedre Säms utmark

till venster om och helt nära bivägen, som går

ifrån Grebbestad till Hede, märkas på en berghäll

tre bemannade fartyg. Nära midt deremot å hö-

gra sidan om bivägen ligga betydliga lemningar

af ett dyrhus, å hvars till en del afslagna täck-



häll finnas många hålor. Enligt min numera stad-

gade mening ha dessa hålor ej tillkommit för blot-

ning utan i likadan syftning som de hålor, hvilka

ses å våra bergtaflor och hvarmed desamma helt

och hållet öfverensstämma.

På Hede egor nära Solger ej långt från sist-

berörda ställe märkas ett fartyg med och ett utan

besättning. Dessa fartyg äro mindre vanliga, eme-

dan de ha prydnader å bak- men icke å fram-

stammarna. Der finnas fyra hålor ordnade uti

en fyrkant.

Ett godt stycke i sydost derifrån å Tanums

prestgård ligger nedanför den såkallade Torstens

äng en låg berghäll, som företer tre fartyg, af

hvilka två ha besättningar och ett synes vara red-

löst. Elere hålor märkas framför sistberörda far-

tyg. Det tyckes, som det öfversta af samma far-

tyg för tvenne master. Detta är likväl osäkert,

emedan hällen är skadad af vittring, och dessa

streck torde möjligtvis vara tillfälliga fördjupningar.



Rättelse.

A sidan 90 raderne 5 och 6 står Sotenäs läs Stångenäs.
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